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المحتويات: 

 مقدمة.
 جوالت كالسيكية.

 رحالت عائلية.
 تمتع بالتجربة الفاخرة في بودابست.

 السياحة العالجية - العالجات الطبية.
 السياحة العالجية - برنامج المنتجع الّصحي و اللياقة البدنية.

ْيد - مخصص للرجال فقط.   الصَّ
 التعليم العالي في المجر.

 تذوق عروضنا:
    بودابست التاريخية.

    اكتشف قلب أوروبا – ڤّينا - براتيسالفا – براغ - بودابست. 
    رحالت عائلية.

    تمتع بالتجربة الفاخرة في بودابست. 
    بحيرة Hévíz – أكبر منتجع صحي لالستجمام في العالم.

.Fehérvárcsurgó - عرض الصيد    
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 هل تعلم هذه الحقائق عن المجر؟ -

 ... جزء كبير من المجر يقع تحت حماية التراث الثقافي العالمي لليونسكو.
 ... اللغة المجربة تعد من أكثر لغات العالم صعوبًة؟

... حديقة الحيوانات المجرية من أقدم الحدائق في العالم؟
 ... بحيرة Hévíz هي أكبر بحيرة منتجع صحي لالستجمام في العالم؟

 ... بحيرة Balaton هي أكبر بحيرة في وسط أوروبا؟ 
 ... المجريون األصليون و العلماء من أصول مجرية حازوا على جائزة نوبل في أكثر من عشرين احتفال؟ 

   .Gül Baba س اإلسالمّي ألقصى شمال العالم يقع في المجر؟ و هو مكان دفن الدرويش التركي  ... المقصد المقدَّ
     قبره في بودا (Buda) أصبح مكاناً إسالمياً مقّدساً ومقصداً للحجاج.

 ... مكعب روبيك من أكثر األلعاب مبيعاً في العالم؟
 ...  أعواد الكبريت (Irinyi János)، سيارة فورد نوع T (József Galambos)، قلم حبر الدبوس     

 ،(Edward Teller) القنبلة الهيدروجينية ،(Albert Szent-Györgyi) C ڤيتامين ،(Làszló Biró)    
    الحوسبة الرقمية ( John von Neumann)، السند الخطي (Holography)، نظرية القنبلة الهيدروجينية، 
    لغة BASIC للبرمجة، مصباح الكريبتون الكهربائي، و الكثير من االكتشافات و االختراعات اكتشفت من قبل 

    المجريين فقط؟
...  Ferenc Puskás (Pancho) العب كرة القدم األسطورّي، لعب لحساب لایر مدريد، و»الفريق الذهبي» 

    كان أيضاً مجرياً؟
 ... شخصيات مجرية أخرى: Tony Curtis– ممثل، Harry Houdini- فنان في الهروب من القيود، 

 Johnny ،KISS العب جيتار الباس لفرقة -Gene Simmons ،دراكوال األصلي -Lugosi Béla    
 Charles ،Paramount Pictures مؤسس -William Fox ،طرزان األصلي -Weismuller    

    Simonyi- الرئيس السابق لمجموعة برامج تطبيقات مايكروسوفت، George Soros- محّسن و 
 Estée ،ممثلة -Zsa Zsa Gabor ،The Pulitzer Prize تأسيس -Józef Pulitzer ،ناشط سياسّي    

    Lauder.....و القائمة ال تنتهي..
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 الجوالت الكالسيكية:

في المجر يوجد الكثير من األماكن الجديرة بتسليط الضوء عليها و أماكن يصعب تصديق 
جمالها تستحق الزيارة. مثل: المعالم التاريخية، أماكن التراث العالمي لليونسكو، برامج 

ثقافية، تراث المنتجعات الصحية و االستجمام في األماكن ذات الجاذبية الخاصة، أنشطة 
مفتوحة لإلنتساب و مناطق مخصصة للنبيذ، المطاعم، المقاهي. إذا قمت باكتشاف هذه البلد 

المميزة في وسط أوروبا، نضمن لك أنها سوف تكون تجربة من المستحيل نسيانها. 
المجر، الوجهة الجامعة للعالج، االسترخاء و المغامرة.

نحن كمرشدين سياحيين نقوم بتنظيم جميع أنواع الخدمات عالية الجودة، ليس فقط في 
المجر بل أيضاً في دول أوروبا المجاورة. بجانب عروض بودابست والمجر الكالسيكية، 

نقوم بتنظيم رحالت سياحية إلى ڤّينا و براغ أو أي مدن أخرى حسب الطلب. نحن 
B2Sky في برامجنا جوالت سياحية ، سوف نأخذك لزيارة مالمح تاريخية، لدراسة 

الثقافة، فنون األكل، االستمتاع بالطبيعة، حّمامات مياه معدنية مميزة، عادات وتقاليد مجرية 
و طبعاً أي مدينة من المدن المعروضة.

„قم بزيارة المجر لإلسترخاء، اكتشف تاريخنا، ثقافتنا، مواقعنا التاريخية، طرق أكلنا 
وحمامات المياه المعدنية!“
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رحالت عائلية:

إقِض إجازة نهاية أسبوع طويلة مع عائلتك في بودابست. يمكنك أن تجد برامج ترفيهية لجميع أفراد عائلتك. اكتشف المدينة 
النابضة بالحياة و المطاعم ذات األجواء الدافئة، المنتجعات الصحية و األماكن التاريخية سوف تضمن أن تكون رحلتك 

مستحيلة النسيان.
من الممكن ألطفالك أن يستمتعوا بحديقة الحيوانات، مدينة المالهي الترفيهية، المتنزه المائي، السيرك، حديقة الحيوانات 

البحرية أو السكك الحديدية لألطفال. جزيرة مارجريت، حديقة ترفيهية ضخمة في منتصف الدانوب تحتوي على عدد كبير 
من برك السباحة، المالعب، حديقة صغيرة لمداعبة الحيوانات. يمكنك استئجار الّدراجات، زالجات التزلج على الجليد، و 

”bringóhintó“، دراجة ذات أربع عجالت مخصصة ألربع أشخاص... و هنالك المزيد من الفعاليات الشعبية الداخلية و 
الخارجية في انتظار العائالت. إذا كنت ترغب في قضاء مساء رومانسي مع زوجك، نوفر لك جليسة أطفال مؤهلة لالهتمام 

بأطفالك عند غيابك و منحك و قت الفراغ المطلوب.
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تمتع بتجربة فاخرة في بودابست: 

كل مدينة تحتاج إلى منطقة تجسد عالم األزياء. لندن لديها أوكسفورد و شوارع بوند، ميالن لديها ڤيا 
مونتينابوليون. عاصمة المجر لديها شارع األزياء، في قلب المدينة، يقع في شارع Deák Ferenc. هذا 

الجزء الذي تم تجديده حديثاً في المدينة، خلق جواً يعكس نوع من ماركات األزياء اللتي انتقلت الى الداخل و 
هي تشمل: Karl Lagerfeld, Boss, Mexx,Tommy Hilfiger  و Just Cavalli، أعلى مرتبة 
 Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, :لبيوت األزياء الراقية و المالبس الجاهزة مثل

Jimmy Choo, Valentin,  على سبيل المثال ال للحصر. 
عالم األزياء و التصميم المجرّي على قيد اإلحياء. على مر السنوات القليلة الماضية كان هناك أعداد كبيرة من 

مصممي األزياء مثل: Katti Zoób, Tamas Naray, Màrta Makàny, و Nanushka- قد بدأو 
تصميم عالماتهم التجارية الخاصة، صاالت العرض، متاجر البيع المتخصّصة التي انتشرت في جميع أنحاء 

المدينة.
المجر هي مسقط رأس السيد Zsolt Zólyomi، „األنف“، العّطار المجرّي الوحيد. لقد أنهى دراسته في 

صناعة العطور و العبير في مدرسة Jean-Paul Guerlaid المؤسسة العالمية الشهيرة المتخصّصة في 
تطوير مستحضرات التجميل الفاخرة في ڤرساي. في نهاية مشاريعه العطرية قام بتقديم صناعات عطرية 

 Sir من أجل تحّدي عمالء القطاع الخاص مثل “haute couture” مميزة و مصّنعة بطريقة خاصة
Roger Moore، و كذلك صناعة عطور مخصصة للمناسبات المميزة و الخاصة. 

شركاؤنا، المصممون، عارضو األزياء، منسقو األزياء، الموسيقيين، العّطار المجرّي الوحيد، المطاعم، 
خدمات الليموزين، خدمات المطار Platinum  لكبار الشخصيات – جميعها مستعدة لتزويد عمالئنا بخدمات 

خاصة و مفصلة بدقة لتناسب احتياجاتهم و لكي يستمتعوا بالخصوصية بعيداً عن حشود الزبائن اآلخرين.
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danubiushotels.com

Tel: +36 1 889 9999
E-mail: reservations@danubiushotels.com
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السياحة العالجية، برنامج المنتجع الصحي و اللياقة البدنية:  

المجر تعد أرض حاضنة ألكثر من 1,000 من الينابيع الساخنة. الرومان القدماء ثّمنوا آثار الشفاء بفعل 
المياه المعدنية و قاموا بتطوير ثقافة االستحمام في المجر قبل أكثر من 2,000 عاماً، أثناء االحتالل التركّي 

في القرن السادس عشر، أضاف األتراك الحمامات التركية الخالبة الخاصة بهم، و بعضها ال يزال قيد 
االستخدام حتى يومنا هذا.

المنتجعات الّصحية تقع داخل مدن كبيرة و بلدات صغيرة في جميع أنحاء البالد. بعض المنتجعات في 
بودابست تقع في مباٍن قديمة خالبة مبنية حسب الطراز الكالسيكي أو التركي تعود في تاريخها إلى -100

400 عام.
بحيرة Hévíz تعد ظاهرة طبيعية حقيقية يصل متوسط درجة حرارة مياها على مدار العام إلى 

C/77°F°25 . هذه البحيرة تعد أكبر بحيرة مياه معدنية نشطة بيولوجياً في العالم، مما يجعلها مناسبة 
لالستحمام. هذه البحيرة الفيروزية المغّطاة معظم أشهر السنة باللوتس الوردّي واألبيض، تجدد مياهها كل 

72ساعة و في حالة حركة مستمرة طوال الوقت.
الحمام العالجي يحتوي على أساس العالج الطبّي و الشفائّي و هذا ما يتوفر في بحيرة Hévíz، و من 

الجدير بالذكر أيضاً بعض العالجات الطبية الفريدة من نوعها مثل: حزم الطين، حمام الوزن المشهور و 
كذلك أنواع مختلفة من التدليك الطبي و األشربة العالجية. 
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السياحة العالجية، العالجات الطبية:

المجر تعد من البلدان الرائدة في مجال السياحة الطبية األوروبية، فمن المعروف أن المجر لديها نظام من أكثر األنظمة 
تطلباً عالمياً في الطب العام و طب األسنان.

ربع طالب الطب في الجامعات المجربة يأتون من خارج المجر، و العديد من األخصائيين المجريين يقومون بتدريس و 
ممارسة الطب على المستوى الدولي.

السبب الرئيسي لدور المجر الرائد في مجال السياحة الطبية هو الخبرة الواسعة و الممارسة في السوق الدولية. منذ 
انضمام المجر لالتحاد األوروبي أصبحت السياحة الطبية أكثر تنوعاً و انتشاراً على المستوى الدولي.

في الحقيقة، تكلفة العالجات و خدمات المرضى أقل بكثير من البلدان األخرى. العالجات و اإلجراءات األكثر شعبية 
بين المرضى الدوليين تشمل: طب األسنان، جراحة التجميل و العظام، إعادة تأهيل القلب، عالجات الخصوبة، عالجات 

األمراض الجلدية و مكافحة الشيخوخة، عالجات السمنة، برامج مكافحة اإلدمان و جراحة العيون (زراعة عامة و 
زراعة العين.)

لماذا المجر؟
- سهولة الوصول إليها،
- عالجات طبية عالمية،

- مهارات لغوية،
- االعتماد األكاديمي،

- أسعار تصريف عمالت جيدة،
- ميزانيات (سياحية) مناسبة،

- برامج عالجات سياحية.
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المجر، هي الوجهة الفريدة لألحداث و المعارض والمؤتمرات الخاصة بك في أوروبا،

بودابست: مدينة االجتماعات والحوافز السياحية من الدرجة األولى في قلب أوروبا. 
 

مع العديد من الحوافز السياحية وأماكن االجتماع والمرافق جعلت بودابست واحدة من المدن األكثر مثالية في العالم للمعارض 
والمؤتمرات.

    
ويقود B2Sky للسفر فريق محترف متعدد اللغات ولديه خلفية عمل و خبرة كبيرة. نحن نقدم حلول سفر متكاملة للسياحة و 

السفر و خدمات توفر لضيوفنا  الطعم الحقيقي للثقافة المجرية.
 

تتضمن خدمات دعم السفر للمعارض و المؤتمرات ما يلي:
- اختيار الوجهة المالئمة و التخطيط و التنسيق للمناسبات والبحث عن مكان مناسب،  

- التفاوض و التعاقد مع الفنادق،  
- تذاكر الطيران، النقل البري، النقل من المطار،  

- تنظيم المؤتمرات واالجتماعات والدورات التدريبية ومؤتمرات عبر الفيديو،  
- برمجة و تنظيم المكان،  

- دعم صوتي و بصري و تقني،  
- التخطيط للسفر و المواصالت وأنشطة بناء الفريق،  

- أنشطة قبل وبعد المؤتمر،  
- حفالت بمواضيع مختلفة و حفالت العشاء والبرامج االجتماعية المبتكرة وزيارة المعالم السياحية والترفيهية،  

- تنظيم المناسبات ،  
- فريق دعم الموقع من الفئة الفنية،  

- الموازنة والتخطيط وحساب الفواتير،  
- متابعة ما بعد الحدث،  

نأمل أن بمهنيتنا وخبراتنا في جولة التشغيل التي اقمناها وإدارة الحدث وتنظيم البرامج والتعليم يمكننا أن نساعد نجاح 
األعمال التجارية الخاصة بك في المستقبل، وفقا لشعارنا:

 „االهتمام الكامل بك” 
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الصيد- للرجال فقط،

بسبب المخزون الغنّي بالحيوانات البرّية، تعد المجر واحدة من أكثر الدول جذباً للصيادين. الغزال األحمر، الظبي، 
الخنزير البرّي، الغنم البرّي و أنثى الظبي. جميعها يمكن العثور عليها و اصطيادها هنا، و كذلك األرنب األوروبي، 

طائر الذيال، الَحَجل الطائر الرمادّي، اإلوز، اإلوز األغر الكبير، البط البرّي، الحذف الشتوي، دجاجة األرض.
معظم هذه الحيوانات البرّية تعيش هنا في محيطها الطبيعي. بعض الغابات المتخصصة شكلت ما يسمى ب“محميات 

الحيوانات البرّية“ في أراضيها، خاصًة للخنزير البرّي. الريف المجري يحتوي أيضاً على الكثير من الحيوانات البرّية. 
أوالً و قبل كل شيء الطائر الذيال الحاضر في كل ركن من أركان البالد.

بعد رحلة صيد ناجحة هل هناك أي شيء أفضل من االسترخاء في كرسي مريح في فندق chateau، و التمتع 
بالسيجار و المشروب البارد. نحن نقدم برامج صيد مصممة خصيصاً لتناسب تجارب عمالئنا الفردية، مدعمًة 

بالخبرات و المهارات. 

مواسم الصيد:

1 September- 31 January

Jan -Nov. /

15 April - 30 September 

15 April - September

األرنب.

الخنزير البرّي. طوال العام

أنثى الظبي.

اليحمور األوروبي

1 October- 28 February

1 September -28 February

1 September- 31 October

October-January

حيوانات برّية صغيرة:

الغنم البرّي.

الغزال األحمر/ الظبي:

الظبي
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الدراسات العليا في المجر

انه من دواعي سرورنا ان نساعدك ان كنت ترغب الدراسة في المجر فدعنا نستعرض بعض من مجاالت الدراسات العليا 
في المجر.

لماذا المجر؟

تقاليد و خلفية الجامعات المجرية.
لنظام التعليم العالي في المجر تاريخ عريق و واسع، فقد أُسست أول جامعة مجرية قبل أكثر من 600 

سنة. عدد الجامعات الحكومية و الغير حكومية في بودابست يتجاوز العشر جامعات منها الخاصة و الدينية 
المعترف بها من قبل الحكومة و التي تقدم شهادات البكالوريوس و الماجستير و شهادات الدراسات العليا 

كالدكتوراة باللغة اإلنجليزية،

عضو في االتحاد االوروبي.
إن المجر عضو في االتحاد االوروبي ودول اتفاقية الشنغن، و يجري التعليم العالي وفقا لنظام بولونيا 
متيحا للطالب االنتقال من جامعة أوروبية إلى أخرى بسهولة، وبالتالي تقبل الشهادات في جميع انحاء 

االتحاد االوروبي.

التكاليف تعد منخفضة مقارنة بدول أوروبية أخرى و دول أمريكا الشمالية.
توفر المرافق و وسائل الراحة.

الدراسة في المجر تحمل مرتبة عالية و شهادتها مسّلم بها حول العالم.
تعد المجر بلداً آمناً نسبياً بالنظر الى انخفاض معدل الجرائم فيها.
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بودابست التاريخية
5 ايام/4 ليال

4 ايام مع افطار في فندق 3-4-5 نجوم في مركز بودابست،
توفير وسائل نقل فاخرة للتوصيل الى المطار،

جولة بانورامية مدتها نصف يوم في بودابست لمشاهدة أبرز المعالم, منها:
قلعة Buda، و تّل Gellért ، و جسرالحرية، و Avenue Andrássy، ومبنى االوبرا، وميدان االبطال، ومتنزه 

المدينة، وقلعة Vajdahunyad، وحديقة الحيوانات، حمام Széchenyi للمياه المعدنية، وأماكن أخرى
جولة مدتها نصف يوم حول قلعة Gödöllő الملكية المرفقة بعرض أحصنة و غداء للمجموعات.

البرامج و الرحل االختيارية التي تشمل:
     - زيارة البرلمان و مبنى االوبرا،

     - جولة بالدانوب،
     - بطاقة بودابست ومدة صالحيتها لمدة24، 48 أو 72 ساعة،

     - رحلة مدتها يوم على جانب الدانوب مرفقة بمرشد وغداء وعرض فروسية للمجموعات،
     - رحلة الى بحيرة Balaton مرفقة بمرشد وشاملة الغداء،

     - حزمة للمنتجع الصحي ألحد أشهر الحمامات العالجية،
     - رحلة ليلّية بالدانوب مع عشاء،

     - عشاء تقليدي مرفق ببرامج الفولكلور،
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اكتشف قلب اوروبا
فيينا – براتيسالفا – براغ - بودابست

  مبيت و إفطار بفندق 4-5 نجوم في وسط المدينة،
  مرشد ساحي يتحدث االنجليزية بطالقة طوال الرحلة،
  حافلة فاخرة مزودة بتكييف هوائي طوال مدة الرحلة،

   جولة بانورامية مدتها نصف يوم،

براغ
  -  عشاء في مصنع جعة تشيكي تقليدي،

بودابست
،Visegrád رحلة مدتها يوم على جانب الدانوب مرفقة بمرشد و غداء و عرض فروسية في قلعة -  

  - عشاء مرفق بعرض الفولكلور و موسيقى غجرية،
  - عشاء و جولة على الدانوب الجميلة و المرفقة بموسيقى حّية،

برنو- تيلتش - براتيسالفا
جولة ارشادية و سياحية،

بعض من البرامج االختيارية:
 - فيينا: زيارة قلعة Schoennbrunn  و برنامج عشاء نمساوي،

،Hora Kutna أو إلى Karlstei براغ:  جولة بحرية يومية مع غداء، نزهة لمدة نصف يوم إلى قلعة - 
 - بودابست: زيارة البرلمان و تذوق الفطيرة التقليدية وجولة يومية على الدانوب و عالجات صحية و تجميلية و رحلة 

مدتها يوم لبحيرة Balaton و زيارة مناطق النبيذ الشهيرة،

حزمة ال8 أّيام 7 ليالي (ذهاباً و إياباً) تشمل:
ليلتان في فيينا و ليلتان في براغ و ثالث ليالي في بودابست:
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رحالت عائلية
8 أيام / 7 ليالي

ما الذي قد يجذب العائالت و االطفال؟ الحزمة األسبوعية المليئة بالحيوية و التي تشمل:

   اقامة 7 ليال المرفقة باإلفطار في غرفة عائلية في فندق 5-4 نجوم او شقة  راقية في وسط بودابست،
   وسيلة نقل خاصة من وإلى المطار في بودابست،

   جولة مدتها 48 ساعة في بودابست بباص الHop on Hop off  و التي تشمل: جولتان سياحيتان و كتّيب اضافي مرفق  
   بخصومات قد تصل ل%20 أو %60 للعديد من المناطق الجاذبة للسّياح و المطاعم،

   بطاقة بودابست الصالحة ل48 ساعة،
   رحلة مدتها نصف يوم لGödöllő و زيارة القلعة الملكية المرفقة بعرض أحصنة،

   زيارة حديقة الحيوانات المرفقة بعرض السيرك و غداء و تذاكر الدخول لحديقة الحيوانات و السيرك،
   جولة على الدانوب مرفقة بغداء،

   عشاء مرفق بعرض الفولكور،
   برامج اضافية اختيارية تشمل: الحديقة االستوائية و عالم المائيات و المالهي لألطفال و التنزه و النافورة الموسيقية و

  bringó-hintó في جزيرة Margaret و العديد غير ذلك،
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اختبر الرفاهية في بودابست
ايام/5 ليال 6

  5 ليال في فندق 5 نجوم،
  خدمة كبار العمالء من لحظة الهبوط  حتى االقالع،

  ليموزين فاخر للنقل من المطار،
، Bentley و Cadilac و  Buickو Royce Rolls ارشاد خاص لنصف يوم بسيارات قديمة الطراز بسيارة  

  حزم منتجع صحي و لياقة بدنية و التي تشمل: حمام خاص و فاخر لمدة ساعتين أو تدليك VIP في حمامات عالجية 
  تقليدية،

  زيارة قلعة Diamond Dorottya CAPRICE المرفقة بالتبضع الحصري،
  رحلة مرفقة بمرشد خاص و غداء عند الدانوب،

  عشاء مرفق بتذّوق النبيذ في قلعة Buda و ساقي مختص بتعريف النبيذ المجري و كيفية صنع النبيذ،
  رحلة ليلية و عشاء على قارب فاخر لالستمتاع بجمال بودابست ليالً،

  البرامج االختيارية:
   - عرض ازياء خاص من مصممين مجريين مشهورين باالضافة للتبضع،

   - زيارة ال Nose الذي يعد العّطار المجري الوحيد و الذي ينتج العطر الذي تريده بتركيبتك الخاصة حسب الطلب،
   - رحلة مدتها نصف يوم ل Gödöllő و زيارة القلعة الملكية المرفقة بعرض أحصنة،

   - اإلبحار في بحيرة Balaton و الذي يعد مكان رائع لالبحار،على اليخوت الفاخرة الصغيرة،
   - القيادة على حلبة الOne Formula اوالتحليق بطائرة ميغ المقاتلة،

 New الفاخر أو مطعم Gundel أومطعم Stars Michelin غداء أو عشاء  على ضفة نهر الدانوب أو في مطعم -   
،House Coffee York     

رحلة مميزة لمدة 6 ايام و تشمل:

Prosi_uj_2_arab.indd   19 2016. 04. 14.   9:33



Katalin Bartha
artist

kathysdesign.com  •  facebook.com/KathySparklingDesign
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HÉVÍZ منتجع العالج الطبي، بحيرة
المنتجع و البحيرة األفخم في العالم، واللذان يعتبران األكثرمالئمة لالستحمام

10 ايام/9 ليال

إقامة ثالث ليالي مرفقة باإلفطار في فندق 4-5 نجوم في وسط بودابست،
،Hévíz اقامة 7 ليال بنصف خدمة في إحدى أفضل المنتجعات الصحية ذات األربع نجوم في

حزمة العالج الطبيعي في إحدى فنادق Hévíz، وتشمل:
- عالج طّبي برفقة طبيب،  

- 01 عالجات يتم تحديدها من قبل الطبيب المختص في العالجات التالية: العالج بالمياه المعدنية، عالج مائي،  
             عالج طبيعي، عالج كهربائي، حزمة طينية و استنشاق االوكسجين،

استخدام منتجع فندق Danubius الذي يشمل حمام ساخن داخلي مع حوضين و بركة سباحة و جاكوزي و ساونا وغرفة 
،Hévíz بخار و ساونا حيوية و بركة مائية خارجية و بركة حرارية و ساونا فنلندية في الحديقة الخارجية في

نادي Danubius للياقة البدنية و يشمل: لياقة بدنية حصرية، شاملة مركزاً لالسترخاء،
النشاطات الجماعية في فندق Danubius، وتشمل: تمارين رياضية صباحية و تمارين تمديد عضالت وتمارين مائية 

وتمارين Fit-ball و يوغا و تسلق  الجبال مرة في األسبوع و حصص Nordic للمشي،
مواصالت خاصة للمطار،

،Hévíz و Budapest مواصالت خاصة بين
و تذاكر مدتها 84 ساعة لباص الoff Hop on Hop و التي تشمل جولتان سياحيتان و جولتان على الدانوب و صحن 
حساء Gulyás و تذوق البيرة و كتّيب اضافي مرفق بخصومات قد تصل ل%20 او%60 للعديد من المناطق الجاذبة 

للسّياح و المطاعم.

برنامج العالج بالمياه المعدنية التقليدي، حزمة ال10 ايام و التي تشمل:
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FEHÉRVÁRCSURGÓ حزمة الصيد في
5 ايام/4 ليال

حزمة ال5 ايام من الصيد تشمل:

   ليلتان مع افطار في فندق 5-4 نجوم في وسط بودابست،
،Károlyi Chateau ليلتان مع إقامة كاملة في كوخ الصيد او في فندق   

   توصيلة خاصة للمطار،
   توصيلة لFehérvárcsurgó بسيارة فاخرة،

   صيد لمدة يومان في Fehérvárcsurgó الذي يحوي مساحة 1500هكتارحيث الغزالن الحمراء، سيكا الغزالن، 
   اليحمور، األروية والخنازيرالبرية نابضة بالحياة

   حزمة الصيد تشمل:
  - مرشد يتحدث االنجليزية بطالقة طوال مدة الرحلة،

  - مرشد صيد محترف،
  - سيارات دفع رباعي داخل منطقة الصيد،
  - رخصة صيد مجرية بما في ذلك التأمين،

  - توفيرالسالح وقطعتين لتقييم الكأس و المعدات الالزمة للتقييم،
   زيارة نادي ERVA  للرماية مع امكانية تجربة البنادق،

   االستمتاع في حديقة الحرب البارد من خالل امكانية قيادة شاحنة عسكرية نوع كراز أو شاحنة عسكرية اخرى من  
   اختيارك،

   رحلة بانورامية خاصة مدتها نصف يوم في بودابست لمشاهدة أجمل وأشهر المناطق في العاصمة،
   غداء في وسط بودابست في أفخم المطاعم،

   في وقت الراحة يمكنك ان تذهب في جولة تبّضع و تجربة المنتجعات و مشاهدة أحلى المناظر خالل جولة على الدانوب،
   عشاء مرفق ببرنامج الفولكلور،
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  يقع بالقرب من    جسر السلسلة
 

ا الن بجانب جسر السلسلة و امام قلعة بودا 
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License number:
U-001551

Mobile: +36 30 922 5009
   +36 30 543 6523

E-mail: sales@b2sky.hu 

www.silver-line.hu

Pizza & Drinks Cruise
Budapest Sightseeing

Szentendre Trip

Dinner Cruise with Piano Battle Show or
with Folklore and Operetta Show

email: office@silver-line.hu

www.b2skytravel.com
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