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World Avenues .S .A
Address:  14, rue Ferrier, CH - 1202 GENEVA - SWITZERLAND
Tel:   +41 22 9069400    -   Fax:  +41 22 9069410
Email:  sales@world-avenues.ch   -   Website:  www.world-avenues.com
*for more details and other packages visit http://world-avenues.com/DLP

http://wa-ets.ch
“Book The World with World Avenues”

رحلة االحالم
٩ لياىل /  ١٠ أيام

اليوم األول: جنيف

 الوصول إىل مطار جنيف، و واالنتقال بسيارة خاصة إىل الفندق, الوصول ىف  

الفندق , مبيت ىف الفندق

اليوم الثاين و الثالث: جنيف

 إفطار ىف الفندق , قضاء وقت حر أو تنظيم جوالت سياحية اختيارية ,  

العودة إىل الفندق و مبيت

اليوم الرابع: جنيف / باريس

 إفطار ىف الفندق ، اجراءات الخروج للمغادرة قبل الساعه الثانيه عرش ظهرا ,)

االنتقال من الفندق إىل محطة القطار بسيارة خاصة )غ¦ شاملة تذكرة القطار

الوصول ىف الفندق ,  مبيت ىف الفندق

اليوم الخامس و السادس: باريس

 إفطار ىف الفندق , قضاء وقت حر أو تنظيم جوالت سياحية اختيارية , العودة

إىل الفندق و مبيت

اليوم السابع: باريس

 إفطار ىف الفندق، و التحرك الساعة ١٠:٠٠ بسيارة خاصة إىل الفندق , الوصول

 إىل ديز« الند بعد حواىل ساعة , الوصول ىف الفندق , امكانية الدخول إىل

الحديقة ملدة ثالثة أيام , العودة إىل الفندق و مبيت

اليوم الثامن و التاسع: ديزين الند

 إفطار ىف الفندق، قضاء يوك كامل بالحديقة )شامل الدخول) ، عودة إىل

الفندق و مبيت

اليوم العارش: ديزين الند / باريس للمغادرة

 إفطار ىف الفندق، اجراءات الخروج للمغادرة قبل الساعه الثانيه عرش ظهرا ,

االنتقال من الفندق بسيارة خاصة ملطار باريس للمغادرة

DREAM TOUR
9 NIGHTS / 10 DAYS
Day 01: Geneva
Arrival at Geneva Airport and transfer by private car to
your Hotel, Check in at hotel.
Free at leisure, Overnight at hotel.
Day 02& Day 3: Geneva
Breakfast at hotel
Free at leisure & possibility for optional Tours
Overnight at hotel.
Day 04: Geneva / Paris
Breakfast at hotel & check-out
Transfer to Geneva Rail Pass Swiss Station by private
car (EXCLUDING TRAIN TICKET )
Upon arrival in Paris, & transfer by private car to your Hotel. 
Check in at hotel. Free at leisure. & Overnight at hotel.
Day 05 & Day 6: Paris
Breakfast at hotel
Free at leisure & possibility for optional Tours, Overnight at hotel.
Day 07: Paris / Euro Disney
Breakfast at hotel & check-out
10:00 Hrs. transfer by private car to yowwur Hotel.
Arrive to Euro Disney approximately after 1 hour driving.
- Entrance to the park included for the 3 days.
Back to your hotel by your own & overnight at the hotel.
Day 8 & Day 9: Euro Disney
Breakfast at hotel
Full day activity at the park (entrance include)
Back to your hotel by your own & overnight at the hotel.
Day 10 – Euro Disney /Paris for Departure
Breakfast at hotel & check-out
Transfer by private car to Paris airport for final departure.
( Departure time accordingly to the flight ticket timing )




