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 :  1Document   
شرم الشيخ/ األقصر : برنامج الرحلة السياحّية  

  ليال8ام و  أّي9
 

.وصول إلى مطار األقصر في الساعة الواحدة ليًال اليوم األّول : السفر إلى مصر"أمّ 
".الدنيا 

1 

 إلى إدفو االنتقال ربعد الظه.  ألقصر و معبد الكرنكزيارة معابد ا
في .  و من ثم السفر إلى مدينة أسوان.1هوروس لزيارة معبد

.فندق في أسوانالليلة في . المساء زيارة أسواق المدينة

اليوم الثاني : األقصر/  إدفو / 
.أسوان

2 

قرية ليلة في . "سمبلو أب"  إلى معابد االنتقالزيارة معبد فيلة و 
مشاهدة عرض بالصوت و الضوء في الليل في معبد . " سمبلوأب"
." سمبلوأب"

اليوم الثالث : أسوان / أبو سمبل. 3 

تعليم صناعة  ان المنطقة و لقاء مع سّك. بالفلوآة على النيلرحلة 
مشاهدة . ليلة تحت الخيمة أو على متن الفلوآة. الخبز العربي

.عرض الرقص النوبّي

اليوم الرابع : رحلة  على النيل 
.بالفلوآة

4 

.بعد الظهر االنتقال إلى مدينة األقصر. 2زيارة معبد آوم أومبو اليوم الخامس : آوم أومبو / 
.األقصر

5 

.3زيارة وادْي الملوك والملكات و معبد حتشبسوت اليوم السادس: األقصر. 6 
الراحة.  األقصر للسفر إلى شرم الشيخراالنتقال إلى مطا

.ممارسات األلعاب الرياضّية المائّية المختلفة و السباحة و 
اليوم السابع:من األقصر إلى شرم 

 .الشيخ
7 

زيارة دير سان آاترين و رحلة إلى جبل موسى في شبه جزيرة 
.سيناء

اليوم الثامن : شرم الشيخ .  8 

مغادرة مطار شرم الشيخ . الشيخستراحة أو التسّوق في شرم اال
 .ء و رآوب الطائرة إلى مطار رواسي الدولّيفي المسا

اليوم التاسع : شرم الشيخ و السفر.
 

9 

 
 
1هوروس  : Horus 

2بد آوم أومبومع  : Temple  de Kôm Ombo 
3معبد حتشبسوت  : Temple de Hatchepsout 
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 Document 1 (fin):   
 
 

شرم الشيخ/ رحلة األقصر  
:معلومات عن الرحلة  

)لشخص واحد  (  يورو2400:سعر الرحلة  
:  يشمل الرحلةسعر      

 تذآرة الطائرة من باريس إلى األقصر و من شرم الشيخ إلى باريس. 

 تذآرة الطائرة من األقصر إلى شرم الشيخ. 

 رسوم دخول األماآن السياحية. 

 في فندق في األقصرثالث لياٍل . 

 ليلة واحدة في أسوان. 

  سمبلوأب"ليلة واحدة في قرية ". 

 واحدة على متن الفلوآة أو تحت الخيمةليلة . 

 ليلتان في الفندق في شرم الشيخ. 

: ال يشملسعرال     

 فيزا دخول مصر 

 البقشيش 

 المشروبات 
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 Document 2 :                              القاهرة/ اإلسكندرية/ القاهرة : برنامج الرحلة السياحّية  
  ليال9 أّيام 10 
  

 .طار القاهرة الدولّي في الساعة الثانية بعد الظهروصول إلى م
و جامع محّمد  زيارة المتحف الوطنّي المشهور و قلعة صالح الدين

.االنتقال إلى حّي خان الخليلّي و زيارته. علّي

اليوم األّول : السفر إلى مصر" أمّ 
. و زيارتها"الدنيا 

1 

 و  نتقال إلى هرم سقارةاال ."الهول  أبو" األهرامات وزيارة
و رآوب القطار الليلي إلى القاهرة زيارته واالنتقال إلى محطة 

جان فرانسوا " القطار في مطعم  فيالعشاء. مدينة أسوان
."شامبليون

اليوم الثاني : األهرامات و أبو الهول 
. في الجيزة

2 

.1 الفيلةجزيرة  وبعد الوصول إلى أسوان زيارة  السّد العالي و اليوم الثالث : رحلة على النيل على 
  .أسوان .متن الباخرة

3 

 .الغداء في مطعم شعبّي.  زيارة معابد آوم أومبو و إدفو 
 

اليوم الرابع : زيارة موقعي آوم 
أومبو
. و إدفو

4 

.نشاطات حّرة. رحلة من إسنا إلى األقصر اليوم الخامس : من إسنا إلى 
.األقصر

5 

 .الغداء في مطعم شعبّي. صر و معبد الكرنكزيارة معابد األق
االنتقال إلى .معبد حتشبسوت و زيارة وادْي الملوك والملكات

 اإلسكندرّية
.و العشاء في الفندق هناك

اليوم السادس: من األقصر إلى 
 ."عروس البحر"اإلسكندرّية 

6 

 المسرح الرومانّي و مكتبة  و األثرّية2 زيارة مقابر آوم الشقافة  
.االنتقال إلى القاهرة ليًال . الكورنيشالغداء على .  اإلسكندرّية

ت رحلة صحراوية بسّيارة رباعّية الدفع وق: نشاطات اختيارّية
 30تحت الخيمة لـ   و عشاءبدوغروب الشمس تليها أمسية مع ال

.يورو لشخص واحد

اليوم السابع: اإلسكندرّية وريفها.  7 

 .نشاطات حّرة
رحلة بسّيارة رباعّية الدفع ليوم آامل إلى واحة : ارّية نشاطات اختي

سهرة موسيقّية في دار .   يورو لشخص واحد120الفيوم  لـ 
 . يورو لشخص واحد80 لـ األوبرا

اليوم الثامن : القاهرة. 8 

.زيارة الكنيسة المعّلقة القبطّية وآنيس بن عزرا اليهودّي  اليوم التاسع : القاهرة. 9 
مطار القاهرة الدولّي في الصباح و رآوب الطائرة إلى مغادرة 

.مطار رواسي الدولّي 
اليوم العاشر: السفر.  10

 
1 الفيلةجزيرة   : île Éléphantine 

 : Catacombes de Kom es-Shoqafa2مقابر آوم الشقافة 
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    : )fin(2 Document   
 

                          
 اهرةالق/ رحلة اإلسكندرية 

 معلومات عن الرحلة
)لشخص واحد (  يورو2100: سعر الرحلة  

 

:الرحلة يشمل سعر  
 تذآرة الطائرة من باريس إلى القاهرة 

 رسوم دخول األماآن السياحّية. 

 في فندق في القاهرةثالث لياٍل  

 ليلة واحدة في القطار الليلي 

 ليلة واحدة في فندق في اإلسكندرّية 

 النيل على متن باخرةثالث لياٍل  

 المشروبات 
: ال يشملسعرال  

 فيزا دخول مصر 

 البقشيش 

 ة   النشاطات االختيارّي 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



DCL AR 06/12‐02   Dossier documentaire   Page 6 sur 6 

 
DCL ARABE 

Diplôme de Compétence en Langue  
 

Session du vendredi 1 juin 2012 
 
 
 
 

 
 

Dossier documentaire 
 

 

 
 


