
 

 

 م رحلة يومين(2022خريف )     الخضراء واحة األحساء
و ثقافة األنسان.     واحة النخيل و ثراء مصادر المياه و الطاقة  -  المتعاقبة موطن الحضارات

   ذكريات. التجربة سياحية ثرية تالمس أجمل     ة األحساءار زي

 
 

 

 :ومدته  البرنامجتاريخ 
 ، التاريخ باختيار الضيوف   األحساء لمدة يومين  في رحلة سياحية 

 
 

 :برنامج الرحلة
 م االول  اليو 

 و إستراحة قصيرة  و استالم الغرف للفندق و التوجه لألحساء الوصول بالسالمة 
   مطعم دار بسمة السياحي /فندق الكوت التراثي /الفندق  غداء في مطعم تناول وجبة  

   كالتالي:ومزارعها  الواحة الخضراء في وسط االنطالق بجولة   م 3:30
o  او متحف دار التراث السياحي  الفخار السياحي(زيارة دوغة الغراش ) مصنع 
o  و التقاط صور تذكارية بالجبل  الشهيرة زيارة ارض الحضارات بجبل القارة و الدخول لمغارته 
o  منتزه جواثا السياحي و الدخول لمجسم البيت الحساوي مسجد و زيارة 
o   حضور فعاليات موسمية ان وجدت بالمحافظة 

 العودة للفندق  و المبيت  م9:30
 اليوم الثاني 

 االفطار في الفندق   
 جوله في وسط  الهفوف التاريخي كالتالي:رحلة سفاري و    ص 11:00

o  مزارع األحساء المثمرة )حسب الموسم( زيارة أحد 
o ات الدفع الرباعي لرحلة سفاري  صول للضلع الشرقي و اإلنتقال لسيارالو 
o   ثم العودة للعمران  -إستراحة على طعس ابو المصافير المطل على بحيرة األصفر 

 سياحي في مطعم متأخر   ظ غداء 2:30
o العربية  منتجات االحساء و تناول القهوة االحساء و معاينة بعض الحرف و  زيارة قيصرية 
o  و اقتناء الخبز األحمر التي تشتهر به االحساء  زيارة سوق الحرفيين 

 الجولة نهاية العوده لنقطة التجمع و    -توقيت المغادرة أو حسب    م7:00

 
 

 

 دمات البرنامج و التكلفة:خ
تذاكر   مع مرشد سياحي ، مع إفطار  في غرف ثنائية نجوم   5في فندق  قامة حافلة مريحة و مناسبة للمجموعة، إ

   و ضيافة رحلة سفاري لبحيرة األصفر ،  وجبة تراثية وجبتين أحدهم   دخول المواقع، 
 أفراد  8اقل عدد   –  مضاف لغرفة والديه(من الرسوم )سرير  %50و الطفل ريال للفرد  شامل الضريبه   1450الرسوم  

 مالحظات:
 زيارة الموقع أعاله مقترحه وخاضع للتعديل حسب ظروف الرحلة ورغبة الضيوف  •
 نطبق اإلحترازات الصحية المعتمدة من وزارة السياحة  –أفراد   8أقل عدد في الرحلة  •
 0533940000صل على ااو التو   www.fokharia.saالعتماد الحجز يلزم التسجيل في الموقع  •
 ساعة قبل موعد الرحلة    48بل في حال االلغاء تسترد المدفوعات كاملة ان كان تم تقديم الطلب ق •

 سداد الرسوم عبر تحويل:
 SA5655000000097504800125آيبان     97504800125  حساب رقم  -البنك السعودي الفرنسي  –الفوخرية لتنظيم الرحالت 
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 سوق الحرفيين بحيرة األصفر  مغارة جبل القارة سوق القيصرية 
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