
 

 

 

اذار ١٥الى  اذار ٢ل من تاريخ إسطنبوبرامج   

ليالي ٧ ليالي ٥  ليالي ٤   
واحد كل يوم جمعة وثالثاء  جمعةكل يوم  احد وثالثاءكل يوم  

CHD 02-06 CHD 06-11 SGL 

PP IN DBL -

TRPL NIGHTS HOTEL NAME 

ليالي 4 245 280 225 170  ماتياد/ فطور 

 أربع نجوم / البلد القديمة

MATIAT HOTEL 

ليالي 5 265 305 240 175  

ليالي 7 290 355 260 185  

ليالي 4 260 305 235 170  مرمراي / فطور 

البلد القديمة –أربع نجوم   

MARMARAY 

ليالي 5 280 340 250 175  

ليالي 7 315 400 275 185  

ليالي 4 265 320 234 170  تقسيم اكسبرس/ فطور 

 أربع نجوم / التقسيم

TAKSIM EXPRESS 

ليالي 5 290 360 255 175  

ليالي 7 330 430 280 185  

ليالي 4 280 350 245 170  هوليدي ان سيتي / فطور 

 خمس نجوم / البلد القديمة

HOLIDAY INN CITY 

ليالي 5 305 395 265 175  

ليالي 7 355 480 290 185  

ليالي 4 280 350 245 170  تيتانك بيزنس / فطور 

م باشاخمس نجوم / بير  

TITANIC BUSINESS 

ليالي 5 305 395 265 175  

ليالي 7 355 480 290 185  

ليالي 4 265 320 235 170  كرفان سراي/ فطور 

 أربع نجوم / تقسيم

KERVANSARAY 

ليالي 5 290 360 255 175  

ليالي 7 330 430 280 185  

ليالي 4 290 370 250 170  غولدن ايج/ فطور 

مأربع نجوم/ تقسي  

GOLDEN AGE 

ليالي 5 320 420 270 175  

ليالي 7 370 510 300 185  

ليالي 4 290 370 250 170  افاندغارد/ فطور 

تقسيم -أربع نجوم   

AVANTGARDE 

ليالي 5 320 420 270 175  

ليالي 7 370 510 300 185  

ليالي 4 290 370 250 170  غراند اوزتانك/ فطور 

تقسيم -أربع نجوم   

GRAND OZTANIK 
ليالي 5 320 420 270 175  

ليالي 7 370 510 300 185  

ليالي 4 295 385 255 170  افاندغارد/ فطور / غرف على البحر 

ليالي 5 330 440 275 175  أربع نجوم ديلوكس / تقسيم 

ليالي 7 385 540 305 185  AVANTGARDE SQUARE 



 

 

 

ليالي 4 300 395 255 170 ورتايتنك سيتي تقسيم/ فط   

ليالي 5 335 450 275 175  أربع نجوم ديلوكس 

ليالي 7 390 550 310 185  TITANIC CITY TAKSIM 

ليالي 4 340 475 275 170  السا غرادا / فطور 

ليالي 5 385 550 300 175 عثمان بيك –خمس نجوم    

ليالي 7 465 695 345 185  LASAGRADE  

 

 دينار 120الرضيع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ايام ٥ليالي  ٤إسطنبول   
 

 

 

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

 

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

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

 محمدالفاتح,قصربيلربيه,تل العرايس( ومن ثم زيارة  معرض الجلود/ على حساب المكتب.

 

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

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

 

 

عرض رة معمل رحلة اختيارية الى مدينة بورصا الخضراء حيث التمتع بالمناظرالطبيعية وعند الوصول زيا  -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.

 

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

 

في الرحالت بعد الوصول الى اسطنبول يتم جدولة االيام السياحية وتغيير ايامها كما تراه الشركة التركية مناسبا دون االنتقاص من حق العميل  

  

 

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

 التنقالت من والى المطار

 رحلة نصف يوم الى مضيق البسفور

 عمان –إسطنبول  –تذاكر الطيران عمان 

 جميع الضرائب

 االسعار بالدينار االردني

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

ايام ٧ليالي  ٦إسطنبول   
 

 

الغرف. الى الفندق فتوزيعاالستقبال في مطار اسطنبول الدولي / صبيحا من قبل مندوبنا ومن ثم التوجه  -اليوم االول:  

 

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

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

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

 

ر بأربعة التجمع في بهو الفندق من أجل عمل رحلة اختيارية  بحرية بالسفينة الى جزراألميرات حيث المرو -اليوم الثالث:

ارج جزر والنزول في الجزيرة الكبيرة  لمشاهدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصيرة بالحنطورومن ثم وقت حر للغداء /خ

 السعر. 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 اليوم السادس : يوم حر للتسوق والمشتريات.

 

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

في الرحالت بعد الوصول الى اسطنبول يتم جدولة االيام السياحية وتغيير ايامها كما تراه الشركة التركية مناسبا دون االنتقاص من حق العميل  

 

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

 التنقالت من والى المطار

لبسفوررحلة نصف يوم الى مضيق ا  

 عمان –إسطنبول  –تذاكر الطيران عمان 

 جميع الضرائب

 االسعار بالدينار االردني

 

 
 

 



 

 

 

ايام ٨ليالي  ٧إسطنبول   
 

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

. 

ن قارة أسيا ن أجل عمل رحلة بحرية بالسفينة الى مضيق البسفورالذي يفصل بيالتجمع في بهو الفندق م -اليوم الثاني:

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

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

 

زر هو الفندق من أجل عمل رحلة   بحرية بالسفينة الى جزراألميرات حيث المرور بأربعة جالتجمع في ب -اليوم الثالث:

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

 

ارة معرض التمتع بالمناظرالطبيعية وعند الوصول زيعمل رحلة اختيارية  الى مدينة بورصا الخضراء حيث   -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

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

 

 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 للراحة او التسوق.

 

م الثامن : اخالء الغرف والتجمع في بهو الفندق من أجل المغادرة الى المطار ومن ثم الى أرض الوطن بالسالمةاليو  

 

 
 

في الرحالت بعد الوصول الى اسطنبول يتم جدولة االيام السياحية وتغيير ايامها كما تراه الشركة التركية مناسبا دون االنتقاص من حق العميل  

 

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

 التنقالت من والى المطار

 رحلة نصف يوم الى مضيق البسفور

 عمان –إسطنبول  –تذاكر الطيران عمان 

 جميع الضرائب

 االسعار بالدينار االردني

 


