
 اذار ۱٥شباط الى  ۱۰برامج إسطنبول من تاریخ 

لیالي ۷ لیالي ٤  لیالي ۳   
 كل یوم ثالثاء كل یوم جمعة كل یوم جمعة وثالثاء

CHD 02-06 CHD 06-11 SGL PP IN DBL -TRPL NIGHTS HOTEL NAME 
لیالي 4 225 250 210 170  ماتیاد/ فطور 

 أربع نجوم / البلد القدیمة
MATIAT HOTEL 

لیالي 5 240 275 220 175  
لیالي 7 275 335 245 180  
لیالي 4 235 270 215 170  مرمراي / فطور 

البلد القدیمة –أربع نجوم   
MARMARAY 

لیالي 5 255 300 230 175  
لیالي 7 300 380 255 180  
لیالي 4 240 280 220 170  تقسیم اكسبرس/ فطور 

 أربع نجوم / التقسیم
TAKSIM EXPRESS

لیالي 5 260 320 235 175  
لیالي 7 310 410 260 180  
لیالي 4 250 305 225 170  ھولیدي ان سیتي / فطور 

 خمس نجوم / البلد القدیمة
HOLIDAY INN CITY

لیالي 5 275 345 240 175  
لیالي 7 335 460 275 180  
لیالي 4 250 305 225 170  تیتانك بیزنس / فطور 

 خمس نجوم / بیرم باشا
TITANIC BUSINESS

لیالي 5 275 345 240 175  
لیالي 7 335 460 275 180  
لیالي 4 240 280 220 170 / فطوركرفان سراي   

 أربع نجوم / تقسیم
KERVANSARAY

لیالي 5 260 320 235 175  
لیالي 7 310 410 260 180  
لیالي 4 260 320 230 170 / فطورغولدن ایج   

 أربع نجوم/ تقسیم
GOLDEN AGE

لیالي 5 285 365 245 175  
لیالي 7 355 495 280 180  
لیالي 4 260 320 230 170 / فطورافاندغارد   

تقسیم -أربع نجوم   
AVANTGARDE 

لیالي 5 285 365 245 175  
لیالي 7 355 495 280 180  
لیالي 4 260 320 230 170 / فطورغراند اوزتانك   

تقسیم -أربع نجوم   
GRAND OZTANIK 

لیالي 5 285 365 245 175  
لیالي 7 355 495 280 180  



لیالي 4 265 330 230 170  افاندغارد/ فطور / غرف على البحر 
لیالي 5 295 385 250 175  أربع نجوم دیلوكس / تقسیم 
لیالي 7 370 525 290 180  AVANTGARDE SQUARE 

لیالي 4 265 335 230 170  تایتنك سیتي تقسیم/ فطور 
لیالي 5 295 390 250 175  أربع نجوم دیلوكس 
لیالي 7 375 535 290 180  TITANIC CITY TAKSIM 
لیالي 4 295 395 245 170  السا غرادا / فطور 
لیالي 5 340 470 270 175 عثمان بیك –خمس نجوم    
لیالي 7 445 680 330 180  LASAGRADE 

 دینار 120الرضیع 

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

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

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

جزر األمیرات حیث المرور بأربعة  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

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

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

 تشمل: أعالهاالسعار 
 االقامة في الفندق لمدة ثالث لیالي مع الفطور •
 التنقالت من والى المطار •
 رحلة نصف یوم الى مضیق البسفور •
 نعما –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 واوروبا  ورالتجمع في بھو الفندق من أجل عمل رحلة بحریة بالسفینة الى مضیق البسف -الیوم الثاني:
 قلعة السلطان محمد شیران, دولمة بھجة ,الجسور المعلقة, قصر الخالبة من على ظھر السفینة(قصر حیث مشاھدة المناظر

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

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. 

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

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

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

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

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



 ایام ۸لیالي  ۷إسطنبول 
 االستقبال في مطار اسطنبول الدولي / صبیحا من قبل مندوبنا ومن ثم التوجھ الى الفندق فتوزیع الغرف -ول:الیوم اال

التجمع في بھو الفندق من أجل عمل رحلة بحریة بالسفینة الى مضیق البسفورالذي یفصل بین قارة أسیا واوروبا  -الیوم الثاني:
ینة(قصردولمة بھجة ,الجسور المعلقة, قصرشیران,قلعة السلطان حیث مشاھدة المناظرالخالبة من على ظھر السف

 محمدالفاتح,قصربیلربیھ,تل العرایس) / على حساب المكتب.

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

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

 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    2000رحلة  عبر  -الیوم الخامس:
لمصریة,العمود الروماني,الحنفیةاأللمانیة,ومن ثم زیارة الجامع األزرق ومتحف التوب كابي العثماتي ما كان یسمى المسلة ا

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

 ر رضي هللا عنھ ابو ایوب االنصاري وتلة البیرلوتيالیوم السادس: عمل رحلة اختیاریة لجامع الصحابی
 المطلة على خلیج القرن الذھبي / خارج السعر. 

 الیوم السابع: یوم حر للراحة او التسوق.

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

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

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