
 

 

الخطوط التركيةبرامج اسطنبول على متن   
٣١الى  ٢٧وال يشمل فترة راس السنة من  ٢٠١٧ديسمبر  ١ابتداء من   

 الطفل من سن

(11الى-06)  

 الطفل من سن

(06الى-20)  

ةالشخص في الغرف  

 المفردة
 الشخص في الغرفة

ةالثنائية او الثالثي  اسم الفندق الليالي 
CHD 06-11 SGL ROOM SGL ROOM PP IN DBL -TRPL NIGHTS HOTEL NAME 

ليالي 3 425 460 405 335  

 ماتياد/ فطور

 أربع نجوم / البلد القديمة

MATIAT HOTEL 

ليالي 4 440 480 415 335  

ليالي 5 450 505 425 335  

ليالي 6 465 525 430 335  

ليالي 7 430 475 410 335  

ليالي 3 445 500 420 335  

 مرمراي / فطور

البلد القديمة –نجوم أربع   

MARMARAY 

 

ليالي 4 460 525 430 335  

ليالي 5 475 550 440 335  

ليالي 6 440 490 415 335  

ليالي 7 455 520 425 335  

ليالي 3 470 545 435 335  
 

 تقسيم اكسبرس/ فطور

 أربع نجوم / التقسيم

TAKSIM EXPRESS 

ليالي 4 485 575 445 335  

ليالي 5 445 505 415 335  

ليالي 6 465 535 430 335  

ليالي 7 480 565 440 335  

ليالي 3 500 600 450 335  
 

 تيتانك بيزنس / فطور

 خمس نجوم / بيرم باشا

TITANIC BUSINESS 

ليالي 4 455 515 420 335  

ليالي 5 475 555 435 335  

ليالي 6 490 590 445 335  

ليالي 7 510 625 455 335  

ليالي 3 455 525 425 335  

 هوليدي ان سيتي / فطور

 خمس نجوم

HOLIDAY IN CITY 

ليالي 4 480 565 435 335  

ليالي 5 500 600 445 335  

ليالي 6 520 640 460 335  

ليالي 7 465 545 430 335  

ليالي 3 490 590 440 335   

/ فطورفندق ماربل  

 أربع نجوم/ تقسيم

MARBLE HOTEL 

ليالي 4 515 630 455 335  

ليالي 5 535 675 470 335  

ليالي 6 425 460 405 335  



 

 

ليالي 7 440 480 415 335  

ليالي 3 450 505 425 335  

فطور غولدن ايج   

 أربع نجوم/ تقسيم

GOLDEN AGE 

ليالي 4 465 525 430 335  

ليالي 5 430 475 410 335  

ليالي 6 445 500 420 335  

ليالي 7 460 525 430 335  

دينار 130الرضيع   
 

 

 

الخطوط التركيةبرامج اسطنبول على متن   
٣١الى  ٢٧وال يشمل فترة راس السنة من  ٢٠١٧ديسمبر  ١ابتداء من   

 الطفل من سن

(11الى-06)  

 الطفل من سن

(06الى-20)  

ةالشخص في الغرف  

 المفردة
 الشخص في الغرفة

ةالثنائية او الثالثي  اسم الفندق الليالي 
CHD 06-11 SGL ROOM SGL ROOM PP IN DBL -TRPL NIGHTS HOTEL NAME 

ليالي 3 470 555 430 335  

/ فطورافاندغارد  

تقسيم -أربع نجوم   

AVANTGARDE 

ليالي 4 495 600 445 335  

ليالي 5 520 645 460 335  

ليالي 6 545 690 475 335  

ليالي 7 470 555 430 335  

اليلي 3 495 600 445 335  

/ فطورغراند اوزتانك  

تقسيم -أربع نجوم   

GRAND OZTANIK 

ليالي 4 520 645 460 335  

ليالي 5 545 690 475 335  

ليالي 6 480 575 435 335  

ليالي 7 510 625 450 335  

ليالي 3 535 675 465 335   

/ فطورافاندغارد سكوير  

تقسيم -أربع نجوم   

AVANTGARDE 

SQUARE 

ليالي 4 560 725 481 335  

ليالي 5 490 595 440 335  

ليالي 6 520 650 457 335  

ليالي 7 550 705 475 335  

ليالي 3 580 760 490 335   

 تايتنك سيتي/ فطور

 أربع نجوم ديلوكس

TITANIC CITY 

ليالي 4 490 595 440 335  

ليالي 5 520 650 455 335  

ليالي 6 550 705 475 335  

ليالي 7 580 760 490 335  



 

 

ليالي 3 510 630 450 335   

 فنذق ارتس/ مع فطور

 خمس نجوم

ARTS HOTEL 

ليالي 4 545 695 470 335  

ليالي 5 575 760 485 335  

ليالي 6 610 825 505 335  

ليالي 7 545 700 465 335  

ليالي 3 590 785 490 335  

 ايليت وورلد / مع فطور

 خمس نجوم

ELITE WORLD 

ليالي 4 630 865 515 335  

ليالي 5 675 945 535 335  

ليالي 6 470 555 430 335  

ليالي 7 495 600 445 335  

ليالي 3 520 645 460 335  

 هيلتون اسطنبول/ فطور

 خمس نجوم

HILTON ISTANBUL 

ليالي 4 545 690 475 335  

ليالي 5 470 555 430 335  

ليالي 6 495 600 445 335  

ليالي 7 520 645 460 335  

دينار 130الرضيع   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ايام 5ليالي  4اسطنبول   
 

 

 

 

ع الغرف.  ا من قبل مندوبنا ومن ثم التوجه الى الفندق فتوزياتاتوركاالستقبال في مطار اسطنبول الدولي /  -اليوم االول:  

 

ن قارة أسيا ية بالسفينة الى مضيق البسفورالذي يفصل بيالتجمع في بهو الفندق من أجل عمل رحلة بحر -اليوم الثاني:

سلطان واوروبا حيث مشاهدة المناظرالخالبة من على ظهر السفينة)قصردولمة بهجة ,الجسور المعلقة, قصرشيران,قلعة ال

.خارج السعر محمدالفاتح,قصربيلربيه,تل العرايس( ومن ثم زيارة  معرض الجلود/   

 

زر ي بهو الفندق من أجل عمل رحلة   بحرية بالسفينة الى جزراألميرات حيث المرور بأربعة جالتجمع ف -اليوم الثالث:

لسعر.والنزول في الجزيرة الكبيرة  لمشاهدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصيرة بالحنطورومن ثم وقت حر للغداء / خارج ا  

 

 

رة معرض يث التمتع بالمناظرالطبيعية وعند الوصول زياعمل رحلة اختيارية الى مدينة بورصا الخضراء ح  -اليوم الرابع:

يو( ومن ثم الجينز ومن ثم الصعود الى قمة الجبل العظيم من خالل )التلفريك( للتمتع بتناول الغداء على سطح الجبل)باربك

ر.العودة الى مركز المدينة لزيارة سوق الحرير التاريخي ومن ثم عودة الى اسطنبول فالمبيت / خارج السع  

 

 اليوم الخامس : اخالء الغرف والتجمع في بهو الفندق من أجل المغادرة الى المطار ومن ثم الى أرض الوطن بالسالمة.
 

 

سنين والثاني سعر التذكرة فقط ٦سنوات في الغرفة االول يحاسب على سعر فوق  ٦في حالة وجود طفلين اقل من   

  

 

 االسعار اعالة تشمل:-
دة اربع  ليالي مع الفطوراالقامة في الفندق لم  

 التنقالت من والى المطار 

 تذاكر الطيران عمان / اسطنبول / عمان

 جميع الضرائب / االقالع من مطار الملكة عالية 
 االسعار بالدينار االردني

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ايام 6ليالي  5اسطنبول   
 

الغرف دوبنا ومن ثم التوجه الى الفندق فتوزيعمن قبل من اتاتورك االستقبال في مطار اسطنبول الدولي / -اليوم االول:  

. 

ن قارة أسيا التجمع في بهو الفندق من أجل عمل رحلة بحرية بالسفينة الى مضيق البسفورالذي يفصل بي -اليوم الثاني:

ان سلطواوروبا حيث مشاهدة المناظرالخالبة من على ظهر السفينة)قصردولمة بهجة ,الجسور المعلقة, قصرشيران,قلعة ال

خارج السعر محمدالفاتح,قصربيلربيه,تل العرايس( /   

 

زر التجمع في بهو الفندق من أجل عمل رحلة   بحرية بالسفينة الى جزراألميرات حيث المرور بأربعة ج -اليوم الثالث:

لسعر.م وقت حر للغداء / خارج اوالنزول في الجزيرة الكبيرة  لمشاهدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصيرة بالحنطورومن ث  

 

ارة معرض عمل رحلة اختيارية  الى مدينة بورصا الخضراء حيث التمتع بالمناظرالطبيعية وعند الوصول زي  -اليوم الرابع:

يو( ومن ثم الجينز ومن ثم الصعود الى قمة الجبل العظيم من خالل )التلفريك( للتمتع بتناول الغداء على سطح الجبل)باربك

ودة الى مركز المدينة لزيارة سوق الحرير التاريخي ومن ثم عودة الى اسطنبول فالمبيت / خارج السعر.الع  

 

ها مثل عام في تاريخ مدينة اسطنبول حيث زيارة ساحة سباق الخيل البيزنطي وما يتخلل   2000رحلة  عبر  -اليوم الخامس:

ن يسمى ثم زيارة الجامع األزرق ومتحف التوب كابي العثماتي ما كا المسلة المصرية,العمود الروماني,الحنفيةاأللمانية,ومن

. بالباب العالي وعند االنتهاء عودة الى الفندق او ترك وقت حر للتجول في السوق التاريخي المغطى / خارج السعر  

 

ض الوطن بالسالمة.اخالء الغرف والتجمع في بهو الفندق من أجل المغادرة الى المطار ومن ثم الى أراليوم السادس:   

 
 

سنين والثاني سعر التذكرة فقط ٦سنوات في الغرفة االول يحاسب على سعر فوق  ٦في حالة وجود طفلين اقل من   

 

 االسعار اعالة تشمل:-
ليالي مع الفطور  خمساالقامة في الفندق لمدة   

 التنقالت من والى المطار

 تذاكر الطيران عمان / اسطنبول / عمان

ب / االقالع من مطار الملكة عالية جميع الضرائ  
 االسعار بالدينار االردني

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ايام 7ليالي  6اسطنبول   
 
 

الغرف من قبل مندوبنا ومن ثم التوجه الى الفندق فتوزيع اتاتوركاالستقبال في مطار اسطنبول الدولي /  -اليوم االول:  

. 

ن قارة أسيا بحرية بالسفينة الى مضيق البسفورالذي يفصل بي التجمع في بهو الفندق من أجل عمل رحلة -اليوم الثاني:

سلطان واوروبا حيث مشاهدة المناظرالخالبة من على ظهر السفينة)قصردولمة بهجة ,الجسور المعلقة, قصرشيران,قلعة ال

خارج السعرمحمدالفاتح,قصربيلربيه,تل العرايس( /   

 

زر رحلة   بحرية بالسفينة الى جزراألميرات حيث المرور بأربعة ج التجمع في بهو الفندق من أجل عمل -اليوم الثالث:

لسعر.والنزول في الجزيرة الكبيرة  لمشاهدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصيرة بالحنطورومن ثم وقت حر للغداء / خارج ا  

 

ارة معرض عية وعند الوصول زيعمل رحلة اختيارية  الى مدينة بورصا الخضراء حيث التمتع بالمناظرالطبي  -اليوم الرابع:

يو( ومن ثم الجينز ومن ثم الصعود الى قمة الجبل العظيم من خالل )التلفريك( للتمتع بتناول الغداء على سطح الجبل)باربك

 العودة الى مركز المدينة لزيارة سوق الحرير التاريخي ومن ثم عودة الى اسطنبول فالمبيت / خارج السعر.

 

ها مثل عام في تاريخ مدينة اسطنبول حيث زيارة ساحة سباق الخيل البيزنطي وما يتخلل   2000عبر   رحلة -اليوم الخامس:

ن يسمى المسلة المصرية,العمود الروماني,الحنفيةاأللمانية,ومن ثم زيارة الجامع األزرق ومتحف التوب كابي العثماتي ما كا

. قت حر للتجول في السوق التاريخي المغطى / خارج السعربالباب العالي وعند االنتهاء عودة الى الفندق او ترك و  

 

 اليوم السادس: عمل رحلة اختيارية لجامع الصحابير رضي هللا عنه ابو ايوب االنصاري وتلة البيرلوتي

 المطلة على خليج القرن الذهبي / خارج السعر. 

 

الى المطار ومن ثم الى أرض الوطن بالسالمة. اخالء الغرف والتجمع في بهو الفندق من أجل المغادرة اليوم السابع :  

 

 
 

سنين والثاني سعر التذكرة فقط ٦سنوات في الغرفة االول يحاسب على سعر فوق  ٦في حالة وجود طفلين اقل من   

 

 االسعار اعالة تشمل:-
ليالي مع الفطور ستاالقامة في الفندق لمدة   

 التنقالت من والى المطار

طنبول / عمانتذاكر الطيران عمان / اس  

 جميع الضرائب / االقالع من مطار الملكة عالية 
 االسعار بالدينار االردني

 

 

 



 

 

ايام 8ليالي  7اسطنبول   
 

الغرف من قبل مندوبنا ومن ثم التوجه الى الفندق فتوزيع اتاتوركاالستقبال في مطار اسطنبول الدولي /  -اليوم االول:  

. 

ن قارة أسيا ق من أجل عمل رحلة بحرية بالسفينة الى مضيق البسفورالذي يفصل بيالتجمع في بهو الفند -اليوم الثاني:

سلطان واوروبا حيث مشاهدة المناظرالخالبة من على ظهر السفينة)قصردولمة بهجة ,الجسور المعلقة, قصرشيران,قلعة ال

على حساب المكتب.محمدالفاتح,قصربيلربيه,تل العرايس( /  

 

زر بهو الفندق من أجل عمل رحلة   بحرية بالسفينة الى جزراألميرات حيث المرور بأربعة ج التجمع في -اليوم الثالث:

لسعر.والنزول في الجزيرة الكبيرة  لمشاهدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصيرة بالحنطورومن ثم وقت حر للغداء / خارج ا  

 

ارة معرض ث التمتع بالمناظرالطبيعية وعند الوصول زيعمل رحلة اختيارية  الى مدينة بورصا الخضراء حي  -اليوم الرابع:

يو( ومن ثم الجينز ومن ثم الصعود الى قمة الجبل العظيم من خالل )التلفريك( للتمتع بتناول الغداء على سطح الجبل)باربك

.العودة الى مركز المدينة لزيارة سوق الحرير التاريخي ومن ثم عودة الى اسطنبول فالمبيت / خارج السعر  

 

ها مثل عام في تاريخ مدينة اسطنبول حيث زيارة ساحة سباق الخيل البيزنطي وما يتخلل   2000رحلة  عبر  -اليوم الخامس:

ن يسمى المسلة المصرية,العمود الروماني,الحنفيةاأللمانية,ومن ثم زيارة الجامع األزرق ومتحف التوب كابي العثماتي ما كا

. دة الى الفندق او ترك وقت حر للتجول في السوق التاريخي المغطى / خارج السعربالباب العالي وعند االنتهاء عو  

 

 اليوم السادس: عمل رحلة اختيارية لجامع الصحابير رضي هللا عنه ابو ايوب االنصاري وتلة البيرلوتي

 المطلة على خليج القرن الذهبي / خارج السعر. 

 

 اليوم السابع : يوم حر للمشريات.

 

امن: اخالء الغرف والتجمع في بهو الفندق من أجل المغادرة الى المطار ومن ثم الى أرض الوطن بالسالمة.اليوم الث  

 
 

سنين والثاني سعر التذكرة فقط ٦سنوات في الغرفة االول يحاسب على سعر فوق  ٦في حالة وجود طفلين اقل من   

 

 االسعار اعالة تشمل:-
الفطور االقامة في الفندق لمدة سبع  ليالي مع  

 التنقالت من والى المطار

 تذاكر الطيران عمان / اسطنبول / عمان

 جميع الضرائب / االقالع من مطار الملكة عالية 
 االسعار بالدينار االردني

 

 

 

 


