غزير في  92آذار 9022

ّ
ّ
ترفيهية في قضاء كسروان
تثقيفية
رحلة
ّ
حضرة أهالي تالمذة الصف األساس ّي التاسع الكرام،
ّ
تنظم إدارة ّ
ّ
ّ
ّ
ترفيهية يوم األربعاء الواقع
تثقيفية –
األنطونيات ،مار الياس – غزير ،ألوالدكم/تالمذتنا رحلة
ثانوية الراهبات
ّ
ٌ
ّ
ّ
واألثرية وفقا للبرنامج اآلتي:
الطبيعية
استطالع لبعض معامله
فيه 27نيسان  ،9022ضمن قضاء كسروان ،يتخللها
ّ
التجمع أمام نادي املدرسة في غزير +تسجيل الحضور.
– 7:30
َ
َ
– 8:00إنطالق الباصات بمن حضر.
ّ
 – 8:28ترويقة في باتيسري "– "L’ABEILLE" D’ORأوتوستراد ساحل علما (كنافة بجبن أو كرواسان).
ّ
األثرية الرائعة املحفورة على صخور نهر الكلب.
 – 2:00جولة على النقوش
–20:30إستكشاف أعجوبة الطبيعة فياملغارة -جعيتا.
–29:30إستطالع آثار القلعة واملعبد في فقرا.
ّ
ّ
لبناني :جسر الحجر  -كفردبيان.
طبيعي
 – 2::8معاينة أكبر جسر
 – 9:30تناول الغداء في مطعم "الحارة" – ّ
ّ
لبنانية بدون كحول).
فاريا (مازة
ّ
السد ّ
املائي  -شبروح.
 – ::28جولة في محيط
 –8:28زيارة أكبر تمثال ّ
للقديس شربل في العالم -فارياّ.
 – 8::8النزول إلى ذوق مصبح.
ّ
 – 6:30زيارة معرض ّ
واملجسمات (متحف بيلي كرم)  -ذوق مصبح.
السيارات الصغيرة
ّ
 – 7::8محطة لتناول البوظة لدى " – "Le CREMIERصربا.
 – 8:30الوصول إلى باحة النادي في املدرسة  -غزير.
ّ
ّ
لبنانية ( 600000ل .ل ،).تشمل :النقل في باص َّ
مكيف –الترويقة–
كلفة الرحلة عن التلميذ(ة) الواحد(ة) ستون ألف ليرة
ٍ
الغداء– البوظة – رسم الدخول إلى مغارة جعيتا -رسم الدخول إلى قلعة فقرا  -رسوم التأمين.

رحلة مباركة وموفقة
اإلدارة

ً
ّ
الثانوية مع كلفة الرحلة يوم األربعاء  3نيسان  – 9022حدا أقص ى  -تسهيال
الرجاء ملء القسيمة أدناه وإعادتها إلى إدارة املرحلة
إلتمام الحجوزات الالزمة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ّ
ّ
املوقع(ة) أدناه ّ ...................................................
ولي(ة) أمر التلميذ(ة)  ...................................................في الصف األساس ّي
أنا
ّ
التاسع(الشعبة  ،)..........أسمح البني/ابنتي باملشاركة في الرحلة املقررة يوم األرععاء 17نيسان  ،1019ضمن قضاء كسروان ،وأرفق ربطا
الكلفة املطلوبة ( ّ
ّ
لبنانية).
ستون ألف ليرة
التاريخ ...................................................

التوقيـع ...................................................

