
 

 واحة األحساء
و   واحة النخيل و ثراء مصادر المياه و الطاقة  -  المتعاقبة موطن الحضارات

   ذكريات.التجربة سياحية ثرية تالمس أجمل   ة األحساءارزياألنسان.    ثقافة 

 
 

 

 :دتهوم  البرنامجتاريخ 
 ء اس ح بدون مواصالت الى ومن األثالثة أيام، األحساء لمدة   في رحلة سياحية 

 
 

 :برنامج الرحلة
 وم االول  الي 

 السكن و استراحة  و استالم بالسالمة  الى األحساء    لوصولاظهرا 
o  سياحي دار بسمة الوجبة غداء في مطعم 

   كالتالي: التي تمثل أكبر مدن األحساء و إدارتها استطالعية بالهفوف و المبرز  جولة  م10 – ع 4
o جسد نشأة المحافظة   الهفوف الذي ووسطقصر ابراهيم ب مرور 
o  من أوائل المدارس األكاديمية  األميريةالمدرسة زيارة 
o  امسية في المنتزه وقضاء الحساوي البيتلنموذج  والدخولجواثا السياحي   ومنتزهمسجد زيارة  

 ليوم الثاني ا
 كموقع تراث عالمي: التي ساهمت في تسجيلها  في وسط الواحة الخضراء  جولة   م8 -ص 10 

o  تحاكي حياة مزارع يقف الثمار الحساوي(   الورد و العيش  ) مزرعةزيارة مزرعة نموذجية   
o  و التقاط صور تذكارية بالجبل  الشهيرة زيارة ارض الحضارات بجبل القارة و الدخول لمغارته 
o سفاري عبر الكثبان الرملية الى بحيرة األصفر و استراحة فوق طعس ابو  نتقال لسيارات الدفع الرباعي لاأل

   المصافير  ثم العودة
o  مطعم سياحيتناول وجبة الغداء المتأخر في 
 الثالث اليوم 

   وتسوقجولة في وسط الهفوف التاريخي م 7 –  ص 10
o مرور على المخبز الشعبي و اقتناء الخبز األحمر التي تشتهر به االحساء   
o  مطعم فندق الكوت التراثيباطباق تراثية في   وجبة مميزة 
o  قهوة السيد الشهيرة منتجات االحساء و و حرف قيصرية و معاينة بعض سوق زيارة 
o  الهدايا   واقتناءاألحساء  وحرفياتع حرفي حيث ابداسوق الحرفيين زيارة 
o الرحلة ونهاية مغادرة األحساء أو حسب موعد المغرب بعد   

 
 

 

 دمات البرنامج و التكلفة:خ
  ، تذاكر دخول المواقع،  سياحية مع مرشد ، جوالتمع اإلفطار في غرف ثنائيةإقامة في فندق مكان ، ددمناسبة لع  حافله حديثة للتنقل

 ورسومريال للفرد في غرفة مستقله  2100وفي غرفة ثنائية  ريال للفرد 1700 التكلفة:  .و ضيافة  ، وجبة يوميا  رحلة سفاري لبحيرة األصفر 
 أفرد.  4عدد  الضريبة، أقلشامل  ، الرسوم% 50 الطفل

 _______________ ________________ ____مواقع سياحية في الرحلة  _____________________ _________________

    
  ارض الحضارات    مغارة جبل القارة  حرف بالقيصرية مزارع الريف األحسائي 
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