مدرسة راهبات الفرنسيسكان الثانوية
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4/4/1671
حضرة ولي امر الطالب/ة _____________________ المحترم
تحية طيبة وبعد,

الموضوع :رحلة الى ايطاليا
تعلن إدارة المدرسة عن القيام برحلة تعليمية تربوية ثقافية سياحية الى ايطاليا في اوروبا لطالب وطالبات صفوف العواشر
الذين يدرسون اللغة اإليطالية في المدرسة (روما ،دولة الفاتيكان ،اسيزي) وذلك خالل العطلة الصيفية من يوم الثالثاء
 4/7/2017وحتى الثالثاء ( 11/7/2017مرفق برنامج الرحلة).
تكاليف الرحلة  $1126وتشمل:
-

سفريات من والى الناصرة

-

الطيران يشمل ضرائب المطار

-

اإلقامة بفندق  3نجوم بمركز روما يشمل وجبة افطار

-

ضريبة مكوث في روما ( 0يورو لليلة الواحدة)

-

تأمين صحي شخصي لـ  8ايام فترة البرنامج

-

الدخوليات لزيارة األماكن األثرية والدينية في روما والسفر الى مدينة اسيزي

-

مرافقة وارشاد

-

 3لقاءات محادثة لتطوير اللغة اإليطالية

للموافقة وتأكيد الحجزعليك اعادة هذا المنشورموقع باإلضافة الى صورة من الباسبورت ومبلغ  $500ال يرد في حال الغاء
الحجز من قبلكم ويعاد في حال عدم توفرالعدد المطلوب لتنفيذ البرنامج.
التاريخ االخير للتسجيل ولتأكيد الحجز يوم السبت .8/4/1671

سيعقد الحقا اجتماع ألولياء امور الطالب المشاركين لإلطالع على البرنامج وإعطاء الفرصة ألي استفسار حوله.
ادارة المدرسة
انا الموقع ادناه _____________________ ولي امر الطالب/ة ______________________
اوافق على إشتراك ابني /ابنتي في الرحلة التعليمية التربوية الثقافية الى ايطاليا والتي ستقام خالل العطلة الصيفية من يوم الثالثاء
 4/7/2017وحتى الثالثاء  ،11/7/2017واصرح بعدم وجود عائق صحي يمنعه/ها من االشتراك في هذا البرنامج ،كما
واتعهد ان يتعاون ابني/ابنتي مع المسؤولين عن البرنامج وينفذ تعليماتهم.
التوقيع __________________ :

التاريخ_____________:
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رحلة الى ايطاليا
روما ودولة الفاتيكان واسيزي
اليكم برنامج الرحلة من يوم الثالثاء  4/7/2017حتى يوم الثالثاء 11/7/2017
الثالثاء 4/7/2017
التجمع في منطقة العين الساعه  2:00صباحاً ،االنطالق الى مطار بن غوريون ،األقالع الى روما في طائرة "ألملكية" الساعة
 0:20صباحاً ،الوصول الى الفندق الساعة  ،01:10استالم الغرف ومن ثم نبدأ بزيارة روما.
-

زيارة قصر الجندي المجهول والمتحف الحربي

-

زيارة " فم الحقيقه " Bocca della verità

-

زيارة ساحة فينيسيا

األربعاء 5/7/2017
-

زيارة ساحات وكنائس روما

-

فونتانا دي تريفي ،ساحة نافونا والبانتيون

-

زيارة ساحة  Campo di fioroوساحة Tevere

الخميس 6/7/2017
-

التوجه خارج روما الى مدينة اسيزي في القطار السريع الساعه 0:00

-

زيارة بازيليكا القديس فرنسيس حيث قبره ،ومشاهدة اجمل اللوحات الجدرانيه للرسام جوتو التي تمثل االحداث المهمه
في حياة القديس

-

نتابع سيرا على االقدام الى كنيسة القديسه كالرا حيث قبرها

-

استراحة غذاء وزيارة البلد القديمة وما تبقى من كنائس .ثم العوده الى روما الساعه .10:00

-

لقاء محادثة لغة ايطالية

الجمعة 7/7/2017
-

زيارة روما القديمة وشوارعها التاريخية.

-

زيارة ساحة "مدرجات اسبانيا " وكنيسة الثالوث.

-

زيارة نافورة البابوينو وساحة البوبولو.
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السبت 8/7/2017
-

لقاء محادثة لغة ايطالية

-

زيارة حدائق روما (فيال برغيزي).

-

زيارة بحيرة برغيزي

-

ركوب القوارب

األحد

9/7/2017

يوم خاص لزيارة دولة الفاتيكان
-

زيارة ساحة الفاتيكان.

-

زيارة كنيسة القديس بطرس.

-

زيارة مدافن البابوات تحت الكنيسة.

-

كاستيلو سانت انجلو ونهرالتيفيري.

اإلثنين 10/7/2017
-

لقاء محادثة لغة ايطالية

-

زيارة البلد الرومانية االثرية

-

زيارة الكولوسيوم

الثالثاء 11/7/2017
-

افطار ومن ثم تسليم الغرف

-

التوجه الى مطار روما الساعة ،11:00

-

العودة الى البالد في طائرة " الملكية " الساعة  15:00والوصول الى مطار بن غوريون  21:00ومن ثم الى الناصرة
منتصف الليل الساعة  13:00في منطقة العين بالناصرة.

مالحظه  :يمكن ان يكون هنالك تغيير في الترتيب الزمني للزيارات خالل الرحلة
نتمنى من هللا التوفيق الدائم ولجميعنا رحلة مفيدة وممتعة

