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Assignment Instructions: After graduation, you travel to an Arab country 

to work as a tour guide for a travel agency. Create a brochure that your 

agency can distribute to its Arabic-speaking clientele. The brochure 

should contain a day-to-day program for one week in an Arab city of your 

choice (and the surrounding area). Include images of the tourist 

attractions that your group will visit.   

 
 

 
 

 ! ومرحبا الً وسهاهاًل 



ياحة   َفر والسِ  هل تريدون عطلة؟ هل تريدون عطلة في مصر؟ يمكننا إرشادكم! نحن وكالة 'راحة' ِللسَّ
حسن الجوالت في مصر! عندنا برامج جوالت طوال سنة. أقصر برامجنا هو يوم واحد أوعندنا 

 . هو أسبوع هاواطول
 إذا أخذتم جولتنا ألسبوع فستزورون كل األماكن الرئيسية في مصر. 

 لجولة ألسبوع:اهذا هو برنامج 
 

ياحة 'راحة وكالة ' َفر والسِ   ِللسَّ
باح/صباًحا  في المساء/مساءً   األي ام  في الص 

 مطار القاهرة 
 العشاء والترفيه

 األحد  

 المتحف المصري 
 مطار أسوان

سونستا ستار  ' :نيليةرحلة 
  'جودس

 الجيزة  األهرامات 
 األكبر  خوفو هرم -
  الهول أبو- 

   معبد الوادي

 اإلثنين 

 مصري  صوفي رقص 
 

 فيلة  جزيرة
 العالي  السد 

 المسلة غير المكتملة 

 الث الثاء 

 األربعاء  أومبو  كوم معبد  إدفو معبد 
 باألقصر  الكرنك معبد 

 األقصر  ومعبد  متحف
مطار  -مطار األقصر)

 ( القاهرة
 

 : في األقصر وادي الملوك
 البحري  الدير معبد 

 

 الخميس 

 –  القاهرة القديمة
 خان الخليلي سوق  

 الجوامع  –القاهرة القديمة  
 مشهور الفيشاوي  مقهى

 الجمعة

بت  مطار القاهرة    الس 
 
 
 
 
 
 

 ! مساء الخير يا شباب 
 كيف حالكم؟ 



ياحة.  فصل الخريف هو أفضل فصل في تانا ُمرِشد  .َسويتا اسمي َفر والسِ  كم من وكالة 'راحة' ِللسَّ
هذا هو برنامجكم للجولة ألسبوع، تفضلوا. سأقرأه    رد جدًا وستحبونه.اليس حار أو بمصر. الطقس 

 . في الجيزة هنا  سيارتنا الى فندق 'ماريوت مينا هاوس'تجيء  أن قبل
  

م المصري مثل فتة  ا الطعباألحد: عندنا العشاء والترفيه في الفندق في هذه الليلة. ستستمتعون   ليلة
 .وحواوشي باإلضافة إلى الرقص الشرقي من الساعة السابعة إلى التاسعة مساءً 

 

     
                                                                   فتة

         حواوش 
 
 

  اإلثنين: ستأكلون اإلفطار في الفندق وستخرجون منه في الساعة الثامنة صباحًا. ثم سنذهب إلى
حيث مرشد متخصص في علم المصريات سيأُخذكم إلى أماكن مختلفة فيها. ستذهبون   الجيزة أهرامات 

غداء في مطعم النيل في  الكلون أثم ست .ومعبد الوادي الهول أبوو  األكبر خوفو هرم ًضا معه إلىأي
الثانية والنصف بعد الظهر. ثم ستذهبون مع نفس المرشد إلى المتحف المصري في الساعة الخامسة  

كم إلى مطار القاهرة وستسافرون إلى أسوان في الساعة العاشرة لياًل.  أخذ وستقضون المساء فيه. ثم سن
حوالي الساعة الثانية عشرة لياًل.   'جودسسونستا ستار  ' رحلة نيلية اسمها فيفي أسوان سنأخذكم 

  ثالث ليال. فيها ستنزلون 
 



 
ة                                   ز  أهرامات الجي 
    

       
 ' جودسسونستا ستار  ' -رحلة نيلية                المتحف المرصي                                      
 

                          

  في عالمو . ثم ستذهبون إلى جزيرة فيلة مع مرشد صباحاً الث الثاء: ستأكلون اإلفطار في الثامنة 
ثم   المسلة غير المكتملة.و  عاليالسد التاريخها. سنأخذكم ايضًا إلى   على  ستتعرفون المصريات و 

  أغانيمع   صوفي رقص سيكون هناك  ستراحة. في المساءاالغداء و ل الرحلة البحرية إلىسنعود 
 .مصرية أكالت و 
  

           



  عال  ال سد ال                                                    جزيرة فيلة 
 

  
  مرصي                                            المسلة غي  المكتملة

 رقص صوفز
 

 فيعالم و مع مرشد  أومبو كوماألربعاء: ستأكلون اإلفطار في الثامنة صباحًا. ثم ستذهبون إلى معبد  
ستذهبون  . بعد ذلك ثم ستعودون إلى الرحلة البحرية لغداء في الساعة الواحدة بعد الظهرالمصريات. 

 .ثم ستعودون إلى الرحلة البحرية لعشاء ستتعلمون تاريخه من مرشدكم.حيث  إلى معبد إدفو
 
 

      
 إدفو  معبد                                                      أومبو  كوم  معبد 

 
    

مع مرشدكم  األقصرالخميس: ستأكلون اإلفطار في الثامنة صباحًا. ثم ستذهبون إلى وادي الملوك في 
غداء في الساعة الواحدة بعد الظهر. ل إلى الرحلة البحريةثم ستعودون  معبد الدير البحري  ستزورون و 

ثم ستعودون   .ايضاً  األقصر ومعبد  وستزورون متحفالكرنك باألقصر  بعد ذلك ستذهبون إلى معبد 
وسنأخذكم إلى مطار   جودسستار  ستخرجون من سونستا. بعد ذلك لعشاء إلى الرحلة البحرية

فيرمونت نايل   -سنأخذكم إلى فندق و في الساعة الثانية عشرة لياًل ستعودون إلى القاهرة ثم . األقصر
 .ني ستنزلون لليلت فيه و  سيتي

 



     
 معبد الكرنك                         معبد الدير البحري                

  

                                
 معبد األقرص                                

  

  صباح ستذهبون إلىالي فيرة قصالجمعة: ستأكلون اإلفطار في الساعة التاسعة صباحًا. بعد استراحة 
جوامع كثيرة مثل جامع السلطان حسن وجامع األزهر.  وفيها  وسط المدينة أو القاهرة القديمة

الفيشاوي. بعد ذلك  اسمه  مشهور مقهىفي في نفس المنطقة ستستطيعون الصالة هناك. ستأكلون غداء 
ستذهبون إلى سوق كبير اسمه خان الخليلي. بعد التسوق ستعودون إلى فندقكم لعشاء في الساعة  

  .الثامنة مساءً 
 

       
 خان الخليل   سوق                                      السلطان حسنجامع 

 



     
 الفيشاوي  مقىه

 

بت: ستأكلون اإلفطار في الساعة التاسعة صباحًا وستخرجون من فندقكم. سنأخذكم إلى مطار   الس 
 .القاهرة

  هو برنامجكم. هل عندكم سؤال؟ هذا
 


