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زيارة جبل القارة ودخول المغارة واقتناء الصور التذكارية.
زيارة سوق القيصرية و تسوق المنتجات االحسائية و المشاركة في

المهرجان.
زيارة قصر محيرس و مشاركة في فعاليات مهرجان واحة االحساء.

 
واحة األحساء عراقة و تاريخ و إنسان

 موطن الحضارات المتعاقبة - واحة النخيل و ثراء مصادر المياه و الطاقة و
ثقافة االنسان. زيارتها تجربة سياحية ثرية تالمس أجمل ذكرياتك. 

 
تاريخ البرنامج و مدته:

جولة مدة 6 ساعات داخل األحساء أثناء فترة كاس العالم
 

برنامج الرحلة:
_ التجمع في نقطة االنطالق داخل االحساء.

_ العودة للمحطة ونهاية الجولة
 

خدمات البرنامج و التكلفة:
300SR للفرد

حافلة مريحة، مرشد سياحي عربي/انكليزية، تذاكر دخول المواقع ، و ضيافة.
أقل عدد 3.

جولة اكتشف االحساء

لشراء التذاكر
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Visit Alqara Mountain and enter the caves. Taking some
memoral photos
Visit Cover Market ( Algasariyah) and hasawi products and
participate in the festival.
Visit Mehaires Palace and participate in Al-Ahsa Oasis Festival

Al-Ahsa Heritage, History, People
The home of civilizations - Palm Oasis and the richness of water,
energy resources, and human culture. A trip touches your most
beautiful memories.

Program Date and Duration:
6 hours tour in Al-Ahsa during WC.

Itinerary:
Group at meeting point in Al-Ahsa

Back to meeting point and end of the program

Program Includes and fees:
300SR per person.
Good vehicle, tour Guide – Arabic/English, site entry tickets, and
refreshment, min. number 3.

Discover Al-Ahsa


