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Lebenon

لبنان ( 8روز)
شهرهای مورد بازدید شما :
 7شب بیروت
لبنان کشوری کوچک و کوهستانی در غرب آسیا و خاورمیانه و در کنار ساحل شرقی دریای مدیترانه است ..بیروت
پایتخت و بزرگترین شهر لبنان ،در میانگاه ساحل مدیترانه ای است که بر روی یک شبه جزیره جای گرفته و بزرگترین و
مهمترین بندر کشور است.این شهر کانون فرهنگی منطقه خود است و از دیدگاه رسانه ای ،تئاتر ،فعالیت های فرهنگی
و زندگی شبانه در جهان عرب نام دار است .بیروت پاریس خاورمیانه خوانده میشود لقبی که با سفر به آن متوجه می
شوید که چندان هم اغراق آمیز نیست؛مجسمه ها  ،سنگ فرش های خیابان  ،سبک متفاوت زندگی در کـنار یکدیگر و
تاریخی که هزاران قصه از آن بیرون آمده ،می تواند این شباهت را توجیه کـند. .به هر حال این شهر ،پایتخـت لبنان
است؛ کشوری که همیشه عروس ،بهار و یا بهشت شرق لقب گرفته است بیروت را می توان یکی از خوشمزه ترین
شهرهای دنیا نامید؛از لبنیات،میوه و سبزیجات تازه آن که بگذریم،غذاهای اصلی مثل کباب ها و پیش غذاهای لبنانی از
خوش طعم ترین غذاهایی خواهــد بود که تا به حال خورده اید با این که بیشتر رستوران های فست فود زنجــــیره ای
دنیا در بیروت هم شعبه دارند،شباهت ذائقه ی لبنانی ها به غذا های ایرانی و همین طور فراوانــی غذاهای حالل باعث
شده کم تر مسافر ایرانی در این شهر سراغ فست فود های زنجیره ای را بگیرد .بهــــار بیروت از بقیه فصل ها دوست
داشتنی تر است؛ روزهای طوالنی با آفتـــاب مالیـم و گلهای رنگارنگ و شب های خنک با دریایی آرام.از آخرین باری که
در بیروت برف آمده بیشتر از شـــــصت سال می گــذرد.پـــــس خیا ل تان راحت باشد،در سردترین روزهای سال هم
به لباس های خیلی گرم احتیاج نـداری د اگر دیدن شگفتی های طبیعت برای شما جذاب باشد بیروت دارای مـعروف ترین
آنها از جمله غار «جعیتا» است که درهجده کیلومتری شمال شهر واقع شده ،این غار در میان کوه های زیبا قـــرار گرفته
و برای رفتن به غار باال باید سوار تله کابینی شد که از میان جنگلی زیبا می گذرد .بیبلوس از دیگر دیدنیهای لبنان را
میتوان به عنوان کهن ترین منطقه در خاورمیانه و قدیمی ترین شهر زنده دنیا نامید ،چرا که قدمت آن به  7777سال
می رسد .این شهر ساحلی در  77کیلومتری شمال بیروت واقع گشته است.یک عکس یادگاری در معبد ژوپیتر در بعلبک
عکسی نیست که در آلبوم هرکسی یافت شود.
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توضیحات:
وعده های غذایی :
 7وعده صبحانه بوفه  7 +وعده ناهار

خدمات تور :
 اخذ ویزای لبنان
- تور لیدر فارسی زبان
 بیمه ی مسافرتی سامان (پوشش حوادث)
 اقامت در هتل های پنج ستاره ی همراه با صبحانه
 بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیرهای بین المللی و داخلی
 پرداخت تمام هزینه های رفت و برگشت فرودگاهی با اتوبوس های توریستی
 اهداء مدارک مورد نیاز سفر و یک کیف مدارک زیبا به عنوان یادبود
 گشت و گذار در شهر با اتوبوس های مجهز به سیستم تهویه هوا .
و دهها خدمات شگفت انگیز دیگر در طول مسیر برای تجربه سفری بی نظیر و به یاد ماندنی..

نکته:
عوارض خروج ازکشور به عهده مسافرین است.
درخصوص سفارتهائی که نیاز به ترجمه مدارک می باشد ،هزینه دارالترجمه به عهده مسافرین محترم می باشد.
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برنامه سفر :
روز اول :حضور در فرودگاه جهت پرواز به بیروت با پرواز ایران ایر و انتقال به هتل
روز دوم  :گشت شهری بیروت همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان ،صرف ناهار
روز سوم  :گشت بیبلوس  ,جعیتا و حریصا همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان ،صرف ناهار
روز چهارم  :وقت آزاد
روز پنجم  :گشت بعلبک همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان ،صرف ناهار
روز ششم  :وقت آزاد
روز هفتم  :وقت آزاد
روز هشتم  :حضور درالبی هتل جهت انتقال به فرودگاه و پروازبه تهران
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برنامه پرواز :

پرواز از تهران به بیروت

07:20

05:45

IR 661 20 MAR IKABEY

 03اسفند

پرواز از بیروت به تهران

00:55+1

20:10

IR 660 27 MAR BEYIKA

نرخ:

هر نفر در اتاق یک تخت

درجه هتل

هرنفر در اتاق دو تخته

 5ستاره

 6/997/777تومان  8/997/777تومان

ارسال %57از کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

اطفا ل ( 4تا  11سال با تخت )

اطفا ل ( 2تا  4سال بدون تخت)

 6/297/777تومان

 7/997/777تومان

( زیر  2سال)  ٪17 :ارزی  ٪17 +ریالی نرخ بزرگسال

تاریخ حرکت :
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کد تور

تاریخ حرکت

BR-N2209

 03اسفند سال 5031

