
Client      |  اسم العميل 
No of Pax   |عدد األشخاص 
Arrival     | تاريخ الوصول 
Departure   تاريخ المغادرة 
Total Stay | عدد الليالي / عدد األيام 
Meal Plan   |  نوع الوجبة انا اخترت الفطور والعشاء ألن الغذاء يكون في الطريق مع التور 
Room       |  نوع الغرف مع عدد األشخاص  .  

[Colombo} 11 th July  01 night    Pegasus Reef Hotel  يوم  لالوصول للعاصمة او  
Four Star 
http://www.pegasusreefhotel.com 
Standard    Colombo City Tour / Leisure  

[Elkaduwa}12 th & 13th July 02 nights   Hunas Falls Hotel  
4 Star Deluxe   
http://www.hunasfallskandy.com     
Pinnawala Elephant Orphanage, spice garden & leisure 

 منجم األحجاز الكريمة .زيارة  –في مطعم مطل على نهر الغداء  –التسوق  –في مسجد قريب الصالة  –البرنامج كان ركوب الفيل ، حديقة الفيلة  

[Nuwara Eliya}14 th & 15th July 02 nights   Tea Factory Hotel  
4 star  
http://www.heritancehotels.com/teafactory/ Superior           
Labukale Tea Estate / Nuwara Eliya City Tour / Ramboda Water Fall / Ambewela dairy Farm /  Boat ride in lake Gregory 

في مسجد في الشارعالصالة  – قارب بحريركوب  –اولة مزرعة الفرزيارة  –مزرعة األبقار زيارة  –النهر وركوب قارب بحري زيارة  –البرنامج كان زيارة مصنع الشاي   
 

[Beruwala} 17 th & 17th July 02 nights   Eden Resort & Spa  منتجع رائع بكل ما تعنية الكلمة 
Five Star 
http://www.lolcleisure.com/eden/front/index.php  
Eden room   Galle excursion and leisure .  محل مالبس نسائية محليةزيارة  –للتراث السيرالنكي حفل  –البرنامج كان زيارة مصنع للخشب  

(Colombo) 18 th July 01 night   Hotel Galadari  رهاجميل لكن بعض الغرف ذات رطوبة ورائحه لقرب الفندق من البحر مباشرة عليك االنتباه وقم بتغيي والمطعمفندق جميل  
5 star 
Shopping / Leisure at Hotel   األكسسوارات النسائية اسعار  –ج في المجمعات ممتع االمس -البرنامج كان التسوق في ثالث مجمعات وبصراحة التسوق غير جيد بصوره عامة
 جيد

19 th July -   DEPARTURE العودة للوطن  

Per  Person Cost: سعر البرنامج للشخص الواحد 
Child Cost : سعر البرنامج لألطفال  

Above price include: 

1- Arrival / departure transfer and tour as per the itinerary with an Arabic or English speaking driver . 
2- Hotel accommodation at specified hotels or similar in 2 sharing Double Rooms (Children sharing with parents) with daily Breakfast & Dinner  
3- All major sightseeing as per the itinerary. 
4- All government taxes . 

Above price exclude: 

1-Expenses of the personal nature (telephone bills, laundry etc.) 
2- Lunch  
3-Entrance fees to visit places, Jeep hire or boat hire as mentioned in the itinerary . 
4-Anything not mentioned under-price include. 
5- Tips 

 الف روبية ( التصريف من محالت الذهب افضل من الفنادق ) . ۱۳۳دوالر تساوي  ۱۰۰سعر الصرف كان  -
 شراء شريحة الجوال من المطار . -
    www.warnertravells.lkعنوان الشركة السياحية  -
 الطيران القطري متعب وافضل اختيار طيران مباشر ألن الرحلة خمس ساعات للعاصمة كولومبوا . -

http://www.pegasusreefhotel.com/
http://www.hunasfallskandy.com/
http://www.warnertravells.lk/

