
  رحلة رياضية سياحية إىل األردن
  

  العقبة –مأدبا  –بترا  –البحر امليت  –جرش  –عمان 
  ليايل ٣/ أيام  ٥

  
تنظم الدائرة الرياضية يف اجلامعة احلديثة لإلدارة والعلوم  رحلة رياضية سياحية إىل اإلردن  

، تتألف البعثة من مدريب والعيب الفرق الرياضية يف اجلامعة  ٢٠١٠أيلول ٢٨إىل ٢٤من 
  .ومن الراغبني يف املشاركة من إدارة وهيئة تعليمية وطالب 

  :برنامج الرحلة
  اإلنطالق من بريوت عند الساعة التاسعة مساًء باجتاه مدينة شتورة :    أيلول ٢٤ -
ورية ، مث متابعة الرحلة حنـو احلـدود   الس -مث املتابعة حنو احلدود اللبنانية )  إستراحة( 

  .السورية األردنية 
الوصول إىل عمان صباحاً حيث إستالم الغرف يف الفندق ، وقت  حـر  :  أيلول ٢٥ -

كنيسة القديس جورج حيث توجد أقدم خريطة من للراحة بعدها التوجه إىل مأدبة لزيارة 
إىل جبل نيبو مقام الـنيب موسـى ،    الفسيفساء يف العامل لألراضي املقدسة ومن مث املتابعة

وقت حر للسـباحة والغـداء   ) أخفض بقعة على سطح األرض( بعدها إىل البحر امليت 
  .مساًء عشاء يف الفندق  تليه جولة يف مدينة عمان .  وزيارة ر األردن 

ظهـرا ،   ١إفطار يف الفندق ، يليه برنامج رياضي لفرق اجلامعة للساعة  : أيلول  ٢٦ -
بعدها التوجه إىل البتراء للقيام جبولة سياحية يف املدينة ، حيث فرصة لركوب اخليل وزيارة 

اخلزنة والقبور امللكية واملسرح ومتابعة الرحلة إىل العقبة إىل البحر األمحـر  / أنباط العرب 
  الفندق حيث القيام برحلة باملركب الزجاجي ملشاهدة الشعب املرجانية  الستالم الغرف يف

 ظهرا ، ١إفطار يف الفندق ، يليه برنامج رياضي لفرق اجلامعة للساعة   :أيلول   ٢٧ -
السـياحية   الوصول إىل إحد املخيمـات  ) وادي رام( وادي القمر  متابعة الرحلة لزيارة

داخل الصحراء تشـمل    ٤x٤مغامرة على منت سيارات جبولة  البدوية، اإلستعداد للقيام
  .النقوش الثمودية ونقش لورنس العرب ، بعدها العودة إىل عمان مساًء  وعشاء يف الفندق



ظهـرا ،   ١إفطار يف الفندق ، يليه برنامج رياضي لفرق اجلامعة للسـاعة    :أيلول  ٢٨
، وقت حر ) جرش( د الرومانية جولة يف عمان مث متابعة الرحلة لزيارة مدينة األلف عامو

 .بعدها العودة إىل بريوت بعون اهللا ورعايته ) إختياري( للغداء
  
  جنوم           ٣) عمان( األماكن  :  الفندق -* 

  جنوم  ٣) العقبة( أكوامارينا                
  أشخاص   ٣: الغرفة : مالحظة                

  )$ ١٥( دود تتضمن مصاريف احل$  ١٧٥:  السعر  -* 
  :السعر ال يشمل              
  رسوم الدخول إىل األماكن السياحية -              
  ... )اهلاتف/ املاء/الكوي/كالغسيل(الطلبات ذات الطابع الشخصي  -              

  
على الراغبني يف املشاركة يف الرحلة تسجيل أمساءهم لدى مكاتـب اإلسـتقبال يف    -* 

  :أو لدى مكتب الدائرة الرياضية على العنوان اإللكتروين) احلمرا والدامور( اجلامعة 
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  . ٢٠١٠أيلول  ٥لتأكيد العدد يف مهلة أقصاها 


