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1878312.571ضريبة تذاكر Saudi Arabian Airlines٦٢٦مطار اللك خالد17:20:0019:05:00الرياض٢٠ يوليو ٢٠١٥االثنين
مدفوع + فيزاSaudi Arabian Airlines31169348Fraser Place Manila120615160.626مكاتي1:15:0016:10:00مانيالالرياض٢١ يوليو ٢٠١٥الثالثاء
Fraser Place Manilaمكاتي٢٢ يوليو ٢٠١٥األربعاء
 air aisa3×150 - supercat 106.33-1503HENANN RESORT ALONAبوهول8:35:0010:00:00سيبومانيال٢٣ يوليو ٢٠١٥الخميس

BEACH Bohol1664.9820930.46358معلق
 318.99HENANN RESORT ALONAبوهول٢٤ يوليو ٢٠١٥الجمعة

BEACH Bohol
 HENANN RESORT ALONAبوهول٢٥ يوليو ٢٠١٥السبت

BEACH Bohol
مدفوع + فيزاsupercat -150Costabella Tropical Beach738.49282.4264 - 150×3سيبو٢٦ يوليو ٢٠١٥االحد
مدفوع + فيزا1721.4221639.97082ريد كوكونات بيتش هوتلCEBU PACIFIK87.663بروكاي14:30:0015:15:00كاليبوسيبو٢٧ يوليو ٢٠١٥االثنين
ريد كوكونات بيتش هوتل262.98بروكاي٢٨ يوليو ٢٠١٥الثالثاء
ريد كوكونات بيتش هوتلبروكاي٢٩ يوليو ٢٠١٥األربعاء
 Boracay Mandarin Islandبروكاي٣٠ يوليو ٢٠١٥الخميس

Hotel7799792.809مدفوع + فيزا
معلقCEBU PACIFIK953Guijo Suites Makati990.4812451.32408مانيال7:35:008:40:00مانيالكاتيالن٣١ يوليو ٢٠١٥الجمعة
285Guijo Suites Makati5830مانيال١ أغسطس ٢٠١٥السبت
Guijo Suites Makatiمانيال٢ أغسطس ٢٠١٥االحد
Saudi Arabian Airlines0المطار18:10:0022:25:00الرياضمانيال٣ أغسطس ٢٠١٥االثنين
Saudi Arabian Airlines0.03البيت4:50:006:40:00الرياض٤ أغسطس ٢٠١٥الثالثاء
117937100.2889257.6198818893.28االجمالي

متوسط الشخص بالسكن و 507.1628571169.0542857متوسط الليلة لألشخاص بالسكن3
39316297.7618893.28بالتطيران

الباقيالقطةالمدفوعمقسوم علي ٣اإلجماليالسكنالطيرانالباقي
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خصم القطة والمدفوع



0
األماكن القريبة من 

مكاتي

لـ tagaytay نحو 
 tall بركان وبحريرة تال
من االماكن التي تستحق 
الزياره وينصح الذهاب 

اليها من ٨ الصباح 
العوده في المساء هناك 
فنادق ومنتجعات لمن 

اراد الجلوس في المنطقه 
تبعد عن مانيال قرابة 

الساعتين والمنطقه بارده 
قليال   نستاجر قارب   

٢٠٠٠بيسو تقريبا

 Splash ) سبالش ايالند
( Island

القرية المائية أو كما نطلق 
عليها ( األكوا بارك ) وتبعد 

عن مانيال ٣٥ كم على ما أذكر 
وسعر الدخول ٥٠٠ بيسو  
وأفضل وقت للزيارة من بعد 
الساعة ١٢ ظهرا لالستمتاع 

أكثر .

Hidden Valley Springs تبعد 
 مايقارب ٨٠ كيلو يمكنك الذهاب اليها في
 الصباح الى قبل مغيب الشمس او يمكنك
 التنسيق مع احدى المكاتب السياحيه مع

 قروب.. المكان رائع لالسترخاء فيها مسابح
 مسبح المحبين ومسبح الصودا وشالالت

 ومناظر طبيعيه تسر الخاطر الدخول مع وجبة
 الغداء بـ ٢٠٠٠بيسو تقريبا ينصح باخذ غيار

اخر كما ايضا يوجد صندوق لالمانات

منتجع جزيرة سبالش. تقع 
بالقرب من مانيال الكبرى ، 

ومن المعروف سبالش جزيرة 
لتكون أكبر حديقة مائية في 

الفلبين

 Enchanted مدينة العاب
Kingdom

تبعد عن مانيال قرابة ٣٠ 
كيلو رسوم الدخول للكبار 
٤٠٠ بيسو والصغار ٢٥٠ 
بيسو وفي الويكند الكبار 

٥٠٠ بيسو والصغار ٣٢٠ 
بيسو

 مجمع جديد في الحي 
الصيني افتتح حديثا عباره 
ع ٥ طوابق فيه محالت 
للماركات العالميه وايضا 

مطاعم وكافيهات

 Tagbilaranبوهول

بروكاي 
 boracay

MPH)
انجلس سيتي

باقيو

مكاتي

 شارع فيلدز + balibago + جبل بيناتوبو الشهير وبحيرته المائية في األعلى وآخر ثورة له عام ١٩٩١م

مدينة راس االسد باقيو الفلبينيه التي تعتلي سلسلة قمم جبال كورديليرا في اقليم لوزون و ملكة االجواء الجميله وعالم االلوان و الصناعات اليدويه لنحت الخشب - شعوب قبائل باقيو و االبتسامه الجميله - ركوب الخيل من قبل السواح - ال تنسوا ان تخصص باقيو هو مزارع الفراوله و البد من شراء مربى الفراوله الطبيعي  - ملعب القولف في الليل - المجلس البلدي - جامعة سانت لويس - االكاديميه العسكريه في 
الفلبين - تعتبر هذه المدينه البارده عاصمة الفلبين الصيفيه و الملجا العام لسواح و شعب الفلبين من لهيب الحر و الرطوبه االستوائيه و نظرا الحتوائها على كثير من اشجار الصنوبر سميت ايضا مدينة الصنوبر - اذا كنت قادما من داخل اقليم لوزون او مانيال الباصات  في مانيال و تحديدا في محطة الباصات في كوباو هناك نوعان من شركات الباصات تاخذك الى باقيو في رحله تستمر من خمس الى ست ساعات و 
ذلك الخيار االمثل لمن ال يملك حجز الطائره و مضطر للذهاب باصات فكتوري الينر -  التكاسي في باقيو بيضاء اللون و واضحه ويمكن تاجير التاكسي لمدة ثمان الى تسع ساعات بقيمة تتراوح من ١٨٠٠ الى ٢٠٠٠ بيسو وتحصلهم في محطة الباصات الخاص بباصات فكتوري الينر او من خالل ترتيب الفندق - االماكن السياحيه في باقيو = Burnham Park حديقة برنهام  + Session Road  شارع 
التسوق الرئيس في المدينه + Wright Park حديقة رايت و هي اجمل مكان للتصوير و ركوب الخيل قريب منها + Mines View Park  مطل جميل و منه تستطيع ان تشتري التذكارات البسيطه من المحالت المتواجده هناك وتوصيه على المحل Rimando's + Baguio Botanical Garden و معروفه ايضا Igorot Village حديقه جميله وفيها تتاح الفرصه لتصوير البيوت الشعبيه لقبائل 
باقيو و التعرف عليهم + Kennon Roadطريق كينون وهو الطريق الصاعد الى باقيو عند القدوم من مانيال و عند النزول فيه ترى اجمل المناظر التي راتها عينك + Maryknoll Ecological Sanctuary  معرض للزهور البريه و النباتات الطبيعه + Mount Santo Tomas اعلى منطقه في الجبال و يمكن رؤية اشياء كثيره هناالرحله متعبه وفي حال النيه للذهاب يفضل احضار االكل معك + 

Tam-awan Village  قرية شعبيه معاد بنائها للتعريف بقبائل باقيو+ Asin Hot Springs  الينابيع الحاره و يقال ان المكان لم يعد بالجمال السابقهذه الرحله خارج حدود المدينه وتبعد ٤٥ دقيقه + Wood Carver's Village قرية النحت على الخشب و فيها الفن الجميل المختلف االحجام
جرين هلز ( GREEN HILLS MALL ) : من يبحث عن الماركات المقلده من احذيه ، مالبس ، جلديات يجدها في هذا المول + مول جلوبل ستي : من يبحث عن الماركات العالمية يجدها في هذا المول  + مول جرين بلت ( GREEN BELT ) : يحتوي على خمس مجمعات منفصله في منطقة مكاتي ويشتهر بالكافيهات والمطاعم ومراكز المساج  + مول SM : وهي سلسلة موالت منتشره في مدن الفلبين  

اشهر االسواق الموجوده في مانيال  +* موال اوف اسيا ( MALL OF ASIA ) : اكبر مول في الفلبين والثالث في القاره

Cebu – (CEB)

Chocolate Hills ( تالل الشوكوالته ) :
 حيوان ) Tarsier + يوجد ١٢٨٦ تل مرتفع في هاذه المنطقه والدخول للشخص ١٠٠ بيسو
التارشير ) : حيوان مهدد باإلنقراض بحجم الكف تقريبا حيوان كسول جدا وينشط في المساء

Virgin Island + Mag-Aso (  شالل)  +  (نهر لومبوك  ) : 
 جوله بالقارب في النهر لمدة ساعتين تقريبا سعر التذكره ٤٠٠ بيسو للشخص شامل الغداء والعروض

الشعبيه في بعض المحطات اثناء الجوله
مشاهدة الدالفين في أماكنها الطبيعيه :

سعر إيجار السياره مع السائق بــ ٢٥٠٠ بيسو في اليومهذا النشاط يتطلب الخروج باكرا

تابس سكاي الين قاردن موقع مرتفع و فيه حدائق و مطل على كل سيبو رائع بكل معنى الكلمه و اذا اردت ان ياخذك التاكسي لهذا المكان اخبره بهذه الكلمه "طابس" وارفع يدك فوق و سوف يفهم ما تريد

 سبالش ( Splash Island ) :حديقة العاب مائية تبعد تقريبا ساعة ونصف من مانيال+ تاقيتاي ( Tagaytay ) : هناك المناظر الطبيعيه والجو البارد ومزارع األناناس ، كما يوجد هناك بركان تال الذي بإمكانك الوصول اليه عن طريق استئجار بوت ، وتبعد عن مانيال من ساعه ونصف الى ساعتين + Hidden Vallay Spring :عباره عن شالالت طبيعيه في وسط الغابات ومسابح ويستغرق الوصول 
اليها ساعه ونصف من مانيال ورسوم الدخول حوالي ٢٠٠٠ بيسو شامل الغداء والسناك + فيال اسكوديرو (Villa Escudero) : هو منتجع يقع بين الجبال البركانيه ويتميز بأشجار جوز الهند والمزارع ويحتوي على مطعم تحت الشالل ، والعروض الشعبيه ، والمشغوالت والتحف الفضيه رسوم الدخول ٢٥٠٠ بيسو مع التجديف في النهر ويقع في سان بابلو ويبعد عن مانيال ساعتين تقريبا + سوبيك ( 

Subic ) : منطقه بحريه تبعد عن مانيال ساعتين الى ساعتين ونصف تقريبا تصلح ليومين الويكند فقط يوجد بها بعض االنشطه البحريه وغير البحريه مثل سفاري وغيرها  + شالالت بقسن هاند : تقع في اقليم القونا في محافظة سانتا كروز + بعض المطاعم العربيه في مانيال :  ١- مطعم البترا في مكاتي ٢- مركز الشاورما في ارميتا ٣- حسين كباب ايراني في مكاتي ٤- مطعم القدس في ارميتا٥- مطعم البحر 
االحمر في ارميتا

القونا ونهر بق سنهانتاغيى تاى  -  Manila Zoo      -     انتى بولو ١٠٠٠ بيسوالريتز سبا

manila  القونا لشالالت باسنقهان من االماكن القريبه من
مانيال وتستحق الزياره للتمتع بالمنظار الطبيعيه

تبعد عن مانيال قرابة الساعه والنصف الى ساعتين 
عن طريق السياره ١٠٠كيلو تقريبا

واذا اردت الذهاب بسياره خاصه تكسي 
بـ١٥٠٠بيسو ع حسب االتفاق او يمكنك عن طريق 

المكاتب السياحيه تأمين لك رحله كامله 
طريقتها تركب قارب خشبي صغير يجدف في النهر 

لتاخذ تقريبا الساعتين طولها مايقارب ٥ كيلو

ستيشن ١ :يوجد به كثير من الفنادق والمنتجعات والمطاعم لكن اقل من ستيشن ٢ / ستيشن ٢ : وهو أفضل مكان للسكن لموقعه المتوسط في الجزيره ولوجود D Mall في هذا الشاطئ وكثرة المطاعم بانواعها والعروض الليليه وكثير من الفنادق والمنتجعات واألنشطه وهوقلب الجزيره النابض/ ستيشن ٣ : يوجد به المطاعم والفنادق والمنتجعات لكن اقل من استيشن ٢ / ٤- Bulabog Beach : وهو مقابل 
ستيشن ٢ من الخلف وهو شاطئ األنشطه البحريه بأنواعها ونقطة انطالق القوارب / ٥ - Diniwid :يقع بعد استيشن ١ ويتميزبالهدوء Barangay Manoc- Manoc : وهو مقابل شاطئ Bulabog من الجهة اليمنى ويقع فيه منتجع Monaco الشهير يتميز بالهدوء والمنتجعات الفخمه [/COLOR] خريطه توظح الشواطئ / شــــاطـــئ بــوكـــا : لهواة السباحه  / Willys Rock : صخره في 

وسط البحر تقع في استيشن ١ / Ariels point : القفز في البحر من علو ٥ امتار او ٨ امتار

5 4 3 2 1

كلوب مانيال ايست تقع في تاي تاي ريزال تبعد ع مانيال مسافه 
٤٥دقيقه في السياره اذا مافي زحمه وهي منطقه مرتفعه يوجد  

المنتجع الترفيهي..
ماذا يوجد بالداخل - تعتبر مدينه مائيه مسابح وفيها لعبة ركوب 
االمواج االصطناعيه ومطاعم وكافيات وانترنت مجانا ويجد فلل 

لاليجار وكبائن
الدخول للشخص ٣٥٠بيسو لممارسة االلعاب المائيه من الساعه 

٨ الصباح الى ٥ المساء

VILLA ESCUDERO اليوم راح نزور مكان جميل قريب من مانيال
يمكنك زيارته باالتفاق مع تكسي للذهاب والعوده ممكن تكلفك من 

١٠٠٠بيسو الى ٢٠٠٠بيسو النها تبعد مايقارب ١٠٠ كيلو تقع في 
مدينة سان بابلو جنوب العاصمه مانيال 

او يمكنك عن طريق المكاتب السياحيه تاخذ بكج واعتقد تكلفته تقريبا 
٣٠٠٠بيسو 

ماذا يوجد في هذا المكان يوجد بها متحف تاريخي وقصر عائلة اسكويدرو


