
 ۲۰۱۷إسطنبول لعید الفطر السعید برامج  
 الطفل من سن

06-12 
فيالشخص   
 المفردة

 الشخص في الغرفة
ةالثنائیة او الثالثی  اسم الفندق اللیالي الفترة 

CHD 06-12 SGL ROOM PP IN DBL -TRPL PERIOD NIGHTS HOTEL NAME 

حزیران ۲۷یوم  355 390 335 لیالي 3   
 عادلمار/ فطور

 حربیة -یلوكس تصنیف خاص د
ADELMAR 

حزیران ۲۳ 370 420 345 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 440 490 415 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 415 485 380

حزیران ۲۷یوم  355 390 335 لیالي 3   
 مرمراي / فطور

البلد القدیمة –أربع نجوم   
MARMARAY 

حزیران ۲۳ 370 420 345 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 440 490 415 لیالي 4   
 6 لیالي حزیران ۲۸ 415 485 380

حزیران ۲۷یوم  360 390 340 لیالي 3   
 بیاز سراي / فطور

البلد القدیمة  –أربع نجوم   
BEYAZ SARAY

حزیران ۲۳ 380 420 350 لیالي 4   
حزیران ۲٤،۲٥ 450 490 420 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 425 490 385

حزیران ۷۲یوم  370 425 345 لیالي 3   
 ھولیدي ان سیتي / فطور
 خمس نجوم / البلد القدیمة

HOLIDAY INN CITY

حزیران ۲۳ 395 465 360 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 465 535 430 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 450 555 395

حزیران ۲۷یوم  360 400 340 لیالي 3   
 تیتانك بیزنس / فطور

 خمس نجوم / بیرم باشا
TITANIC BUSINESS

حزیران ۲۳ 380 435 350 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 450 505 420 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 425 510 385

حزیران ۲۷یوم  375 435 345 لیالي 3   
 غولدن ایج/ فطور
 اربع نجوم/ تقسیم

GOLDEN AGE

حزیران ۲۳ 400 480 360 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 470 550 430 یاليل 4   
 6 لیالي حزیران ۲۸ 460 575 400

حزیران ۲۷یوم  375 425 345 لیالي 3   
 انساید شیشلي / فطور
 أربع نجوم / شیشلي
INSIDE SISLI 

حزیران ۲۳ 400 465 360 لیالي 4   
حزیران ۲٤،۲٥ 470 535 430 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 460 555 400

حزیران ۲۷یوم  375 425 345 يلیال 3   غراند اراس / فطور  



حزیران ۲۳ 400 465 360 لیالي 4  شیشلي -أربع نجوم    
        GRAND ARAS 430 535 470 ۲٥،۲حزیران ٤ لیالي 4 

 6 لیالي حزیران ۲۸ 460 555 400

حزیران ۲۷یوم  375 425 345 لیالي 3   
 فندق ماربل / فطور

تقسیم -أربع نجوم   
MARBLE HOTEL 

حزیران ۲۳ 400 470 360 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 470 540 430 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 460 565 400

 دینار 120سعر الرضیع 

 الطفل من سن
06-12 

فيالشخص   
 المفردة

 الشخص في الغرفة
ةالثنائیة او الثالثی  اسم الفندق اللیالي الفترة 

CHD 06-12 SGL ROOM PP IN DBL -TRPL PERIOD NIGHTS HOTEL NAME 

حزیران ۲۷یوم  385 455 350 لیالي 3   
 متروبولیتان / فطور

تقسیم -أربع نجوم   
METROPOLITAN 

حزیران ۲۳ 415 505 370 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 485 575 440 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 480 620 410

حزیران ۲۷یوم  385 455 350 لیالي 3   
 افاندغارد / فطور

تقسیم - أربع نجوم  
AVANTGARDE

حزیران ۲۳ 415 505 370 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 485 575 440 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 480 620 410

حزیران ۲۷یوم  385 455 350 لیالي 3   
 غراند اوزتانك / فطور

تقسیم -أربع نجوم   
GRAND OZTANIK 

حزیران ۲۳ 415 505 370 لیالي 4 
حزیران ۲،٤۲٥ 485 575 440 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 480 620 410

حزیران ۲۷یوم  385 455 350 لیالي 3   
بارك / فطور سال ری   

تقسیم -أربع نجوم   
LARES PARK

حزیران ۲۳ 415 505 370 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 485 575 440 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 480 620 410

رانحزی ۲۷یوم  400 480 360 لیالي 3   
 تیتانك سیتي / فطور

تقسیم -أربع نجوم دیلوكس   
TITANIC CITY 

حزیران ۲۳ 430 540 375 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 500 610 445 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 505 670 425

حزیران ۲۷یوم  425 530 370 لیالي 3   ارتس ھوتیل / فطور 
 خمس نجوم / تقسیم
ARTS HOTEL

حزیران ۲۳ 465 605 395 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 535 675 465 لیالي 4 



 

 6 لیالي حزیران ۲۸ 555 770 450

حزیران ۲۷یوم  425 530 370 لیالي 3   
 رادیسون بلو شیشلي / فطور

 خمس نجوم / شیشلي
RADISON BLU SISLI 

حزیران ۲۳ 465 605 395 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 535 675 465 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 555 770 450

حزیران ۲۷یوم  450 580 380 لیالي 3   
 ایلیت وورلد / فطور 

      خمس نجوم / تقسیم   
ELITE WORLD 

حزیران ۲۳ 495 670 410 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 565 740 480 لیالي 4 
 6 لیالي حزیران ۲۸ 605 865 475

حزیران ۲۷یوم  580 840 450 لیالي 3   
 بارك بسفور فطور

       خمس نجوم / تقسیم   
PARK BOSPHORUS 

حزیران ۲۳ 670 1020 495 لیالي 4 
حزیران ۲٤،۲٥ 740 1090 565 لیالي 4   
 6 لیالي حزیران ۲۸ 865 1390 605

 سعر الطفل من سنتین الى ستة سنین:
 دینار 340=  ۲٥، ۲٤/ لالربع لیالي یوم    دینار 285=  ۲۳دینار    /    لألربع لیالي یوم 285للثالث لیالي = 
 دینار  300للستة لیالي = 

 دینار 120وسعر الرضیع 

EID ALFITIR 

CHARTER TIMING
Departure from Amman 

23-Jun-
17 

24-Jun-
17 

25-Jun-
17 

26-Jun-
17 

27-Jun-
17 

28-Jun-
17 

Royal Wings Airlines 12:35 12:35 12:35 No 
Flight 16:30 12:35

Air Arabia No 
Flight 21:10 No 

Flight 21:10 No 
Flight 

No 
Flight



 ایام ٤لیالي  ۳إسطنبول  
 االستقبال في مطار اسطنبول الدولي /اتاتورك من قبل مندوبنا ومن ثم التوجھ الى الفندق فتوزیع الغرف. -الیوم االول:

الذي یفصل بین قارة أسیا  التجمع في بھو الفندق من أجل عمل رحلة بحریة بالسفینة الى مضیق البسفور -لثاني:الیوم ا
قلعة  شیران, دولمة بھجة ,الجسور المعلقة, قصر الخالبة من على ظھر السفینة(قصر واوروبا حیث مشاھدة المناظر

 زیارة  معرض الجلود/ على حساب المكتب.) ومن ثم العرائستل  بیلربیھ, قصر الفاتح, السلطان محمد

األمیرات حیث المرور بأربعة جزر  التجمع في بھو الفندق من أجل عمل رحلة   بحریة بالسفینة الى جزر -الیوم الثالث:
 .ومن ثم وقت حر للغداء / خارج السعر والنزول في الجزیرة الكبیرة  لمشاھدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصیرة بالحنطور

 الیوم الرابع : اخالء الغرف والتجمع في بھو الفندق من أجل المغادرة الى المطار ومن ثم الى أرض الوطن بالسالمة.

 سنین والثاني سعر التذكرة فقط ٦سنوات في الغرفة االول یحاسب على سعر فوق  ٦في حالة وجود طفلین اقل من 

تشمل:  أعالهاالسعار 
 ثالث لیالي مع الفطور االقامة في الفندق لمدة •
 التنقالت من والى المطار ورحلة مضیق البسفور •
 عمان –إسطنبول  –تذاكر الطیران عمان  •
 جمیع الضرائب •
 االسعار بالدینار االردني•



 ایام ٥لیالي  ٤إسطنبول  
االستقبال في مطار اسطنبول الدولي / صبیحا من قبل مندوبنا ومن ثم التوجھ الى الفندق فتوزیع الغرف.   -الیوم االول:

الذي یفصل بین قارة أسیا  التجمع في بھو الفندق من أجل عمل رحلة بحریة بالسفینة الى مضیق البسفور -الیوم الثاني:
قلعة  شیران, دولمة بھجة ,الجسور المعلقة, قصر ن على ظھر السفینة(قصرالخالبة م واوروبا حیث مشاھدة المناظر

 تل العرایس) ومن ثم زیارة  معرض الجلود/ على حساب المكتب. بیلربیھ, قصر الفاتح, السلطان محمد

ربعة جزر األمیرات حیث المرور بأ التجمع في بھو الفندق من أجل عمل رحلة   بحریة بالسفینة الى جزر -الیوم الثالث:
 ومن ثم وقت حر للغداء / خارج السعر. والنزول في الجزیرة الكبیرة  لمشاھدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصیرة بالحنطور

الطبیعیة وعند الوصول زیارة معرض  عمل رحلة اختیاریة الى مدینة بورصا الخضراء حیث التمتع بالمناظر  -الیوم الرابع:
قمة الجبل العظیم من خالل (التلفریك) للتمتع بتناول الغداء على سطح الجبل(باربكیو) ومن ثم  الجینز ومن ثم الصعود الى

 العودة الى مركز المدینة لزیارة سوق الحریر التاریخي ومن ثم عودة الى اسطنبول فالمبیت / خارج السعر.

 لمطار ومن ثم الى أرض الوطن بالسالمة.الیوم الخامس : اخالء الغرف والتجمع في بھو الفندق من أجل المغادرة الى ا

بعد الوصول الى اسطنبول یتم جدولة االیام السیاحیة وتغییر ایامھا كما تراه الشركة التركیة مناسبا دون االنتقاص من حق 
 العمیل في الرحالت

 -تشمل: أعالهاالسعار 
 االقامة في الفندق لمدة اربع لیالي مع الفطور •
 لمطارالتنقالت من والى ا •
 رحلة نصف یوم الى مضیق البسفور •
 عمان –إسطنبول  –تذاكر الطیران عمان  •
 جمیع الضرائب •
 االسعار بالدینار االردني•



 ایام ٦لیالي  ٥إسطنبول  
 االستقبال في مطار اسطنبول الدولي / صبیحا من قبل مندوبنا ومن ثم التوجھ الى الفندق فتوزیع الغرف. -الیوم االول:

الذي یفصل بین قارة أسیا  التجمع في بھو الفندق من أجل عمل رحلة بحریة بالسفینة الى مضیق البسفور -الثاني:الیوم 
قلعة  شیران, دولمة بھجة ,الجسور المعلقة, قصر الخالبة من على ظھر السفینة(قصر واوروبا حیث مشاھدة المناظر

 ساب المكتب.تل العرایس) /على ح بیلربیھ, قصر الفاتح, السلطان محمد

األمیرات حیث المرور بأربعة  التجمع في بھو الفندق من أجل عمل رحلة اختیاریة  بحریة بالسفینة الى جزر -الیوم الثالث:
ومن ثم وقت حر للغداء /خارج  جزر والنزول في الجزیرة الكبیرة  لمشاھدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصیرة بالحنطور

 السعر. 

الطبیعیة وعند الوصول زیارة معرض  عمل رحلة اختیاریة الى مدینة بورصا الخضراء حیث التمتع بالمناظر  -الیوم الرابع:
الجینز ومن ثم الصعود الى قمة الجبل العظیم من خالل (التلفریك) للتمتع بتناول الغداء على سطح الجبل(باربكیو) ومن ثم 

 خي ومن ثم عودة الى اسطنبول فالمبیت / خارج السعر.العودة الى مركز المدینة لزیارة سوق الحریر التاری

عام في تاریخ مدینة اسطنبول حیث زیارة ساحة سباق الخیل البیزنطي وما یتخللھا مثل    2000رحلة  عبر  -الیوم الخامس:
ما كان  العثمانيومن ثم زیارة الجامع األزرق ومتحف التوب كابي  األلمانیة, الحنفیة العمود الروماني, المسلة المصریة,

 یسمى بالباب العالي وعند االنتھاء عودة الى الفندق او ترك وقت حر للتجول في السوق التاریخي المغطى / خارج السعر .

 الغرف والتجمع في بھو الفندق من أجل المغادرة الى المطار ومن ثم الى أرض الوطن بالسالمة. السادس: اخالءالیوم 

یتم جدولة االیام السیاحیة وتغییر ایامھا كما تراه الشركة التركیة مناسبا دون االنتقاص من حق  بعد الوصول الى اسطنبول
 العمیل في الرحالت

 االسعار أعاله تشمل:
 االقامة في الفندق لمدة خمس  لیالي مع الفطور •
 التنقالت من والى المطار •
 رحلة نصف یوم الى مضیق البسفور •
 عمان – إسطنبول –تذاكر الطیران عمان  •
 جمیع الضرائب •
 االسعار بالدینار االردني•



 ایام ۷لیالي  ٦إسطنبول  
 االستقبال في مطار اسطنبول الدولي / صبیحا من قبل مندوبنا ومن ثم التوجھ الى الفندق فتوزیع الغرف -الیوم االول:

الذي یفصل بین قارة أسیا  ى مضیق البسفورالتجمع في بھو الفندق من أجل عمل رحلة بحریة بالسفینة ال -الیوم الثاني:
قلعة  شیران, دولمة بھجة ,الجسور المعلقة, قصر الخالبة من على ظھر السفینة(قصر واوروبا حیث مشاھدة المناظر

 تل العرایس) / على حساب المكتب. بیلربیھ, قصر الفاتح, السلطان محمد

األمیرات حیث المرور بأربعة جزر  لة   بحریة بالسفینة الى جزرالتجمع في بھو الفندق من أجل عمل رح -الیوم الثالث:
 ومن ثم وقت حر للغداء / خارج السعر. والنزول في الجزیرة الكبیرة  لمشاھدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصیرة بالحنطور

عیة وعند الوصول زیارة معرض الطبی عمل رحلة اختیاریة  الى مدینة بورصا الخضراء حیث التمتع بالمناظر  -الیوم الرابع:
الجینز ومن ثم الصعود الى قمة الجبل العظیم من خالل (التلفریك) للتمتع بتناول الغداء على سطح الجبل(باربكیو) ومن ثم 

 العودة الى مركز المدینة لزیارة سوق الحریر التاریخي ومن ثم عودة الى اسطنبول فالمبیت / خارج السعر.

عام في تاریخ مدینة اسطنبول حیث زیارة ساحة سباق الخیل البیزنطي وما یتخللھا مثل    2000عبر   رحلة -الیوم الخامس:
ما كان  العثمانيومن ثم زیارة الجامع األزرق ومتحف التوب كابي  األلمانیة, الحنفیة العمود الروماني, المسلة المصریة,

 رك وقت حر للتجول في السوق التاریخي المغطى / خارج السعر .یسمى بالباب العالي وعند االنتھاء عودة الى الفندق او ت

 الیوم السادس: عمل رحلة اختیاریة لجامع الصحابیر رضي هللا عنھ ابو ایوب االنصاري وتلة البیرلوتي
 المطلة على خلیج القرن الذھبي / خارج السعر. 

 ادرة الى المطار ومن ثم الى أرض الوطن بالسالمةالیوم السابع : اخالء الغرف والتجمع في بھو الفندق من أجل المغ

بعد الوصول الى اسطنبول یتم جدولة االیام السیاحیة وتغییر ایامھا كما تراه الشركة التركیة مناسبا دون االنتقاص من حق 
 العمیل في الرحالت

 االسعار أعاله تشمل:
 االقامة في الفندق لمدة ستة لیالي مع الفطور •
 الى المطارالتنقالت من و •
 رحلة نصف یوم الى مضیق البسفور •
 عمان –إسطنبول  –تذاكر الطیران عمان  •
 جمیع الضرائب •
 االسعار بالدینار االردني•
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