
 

 

 

  ٢٠١٨بيع ر انطاليابرامج 
 نيسان / خروج ٣٠نيسان وحتى  ٩األسعار من تاريخ 

 الطفل من سن

06-11 

 الغرفة

 المفردة

 الشخص في الغرفة

ةالثنائية او الثالثي  اسم الفندق الليالي الفترة 
CHD 06-

11 

SGL 

ROOM 

PP IN DBL -

TRPL PERIOD NIGHTS HOTEL NAME 

ليالي 3 كل يوم اثنين 300 325 275  جندر / أربع نجوم 

 فطور وعشاء

CENDER HOTEL 

ليالي 4 كل خميس 320 355 285  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 375 430 315  

ليالي 3 كل يوم اثنين 290 310 270  نازار بيتش / أربع نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

NAZAR BEACH 

280 335 103 ليالي 4 كل خميس   

ليالي 7 كل اثنين وخميس 355 400 305  

ليالي 3 كل يوم اثنين 335 380 290  سي اليف/ خمس نجوم 

ثالث وجبات والمشروباتشامل   

SEALIFE RESORT 

ليالي 4 كل خميس 370 425 310  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 460 560 360  

ليالي 3 كل يوم اثنين 345 395 300  بورتو بيلوا / خمس نجوم 

ات والمشروباتثالث وجبشامل   

PORTO BELLO 

ليالي 4 كل خميس 385 445 320  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 485 595 370  

ليالي 3 كل يوم اثنين 360 415 305  مرمرة انطاليا / خمس نجوم  

 ثالث وجبات مع المشروبات

THE MARMARA 

ليالي 4 كل خميس 400 470 325  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 515 640 385  

ليالي 3 كل يوم اثنين 370 430 310  الرا فاميلي كلب / خمس نجوم 

ثالث وجبات والمشروباتشامل   

LARA FAMILY CLUB 

335 005 ليالي 4 كل خميس 415   

ليالي 7 كل اثنين وخميس 545 685 400  

ليالي 3 كل يوم اثنين 370 430 310  رمادا ريزورت/ خمس نجوم 

ثالث وجبات والمشروباتشامل   

RAMADA RESORT 

335 005 ليالي 4 كل خميس 415   

ليالي 7 كل اثنين وخميس 545 685 400  

ليالي 3 كل يوم اثنين 375 440 315  فانيزيا ريزورت/ خمس نجوم 

ثالث وجبات والمشروباتشامل   

VENEZIA RESORT 

ليالي 4 كل خميس 420 505 340  

405 007 ليالي 7 كل اثنين وخميس 555   

ليالي 3 كل يوم اثنين 380 440 315  سيرينا بالك / خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

SIRENE BELEK 

ليالي 4 كل خميس 425 510 340  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 560 705 410  

ليالي 3 كل يوم اثنين 380 445 315  كايا باالك / خمس نجوم 



 

 

 

ليالي 4 كل خميس 430 515 340  شامل جميع الوجبات والمشروبات 

KAYA BELEK 410 715 565 ليالي 7 كل اثنين وخميس  

ليالي 3 كل يوم اثنين 360 415 305  بابيليون ايشة / خمس نجوم  

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

PAPILLION AYCHA 

ليالي 4 كل خميس 400 475 330  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 520 645 390  

ليالي 3 م اثنينكل يو 360 415 305 خمس نجوم بابيليون باليف /   

ليالي 4 كل خميس 400 475 330  شامل جميع الوجبات والمشروبات 

ليالي 7 كل اثنين وخميس 520 645 390  PAPILLION PELLIV 

 

 الطفل من سن

06-11 

 الغرفة

 المفردة

 الشخص في الغرفة

ةالثنائية او الثالثي  اسم الفندق الليالي الفترة 
CHD 06-

11 

SGL 

ROOM 

PP IN DBL -

TRPL PERIOD NIGHTS HOTEL NAME 

ليالي 3 كل يوم اثنين 380 450 315 / خمس نجومبابيليون زوكما    

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

PAPILLION ZEUGMA 
ليالي 4 كل خميس 460 560 355  

440 008 ليالي 7 كل اثنين وخميس 620   

ليالي 3 كل يوم اثنين 385 450 315  اركاديا بالك / خمس نجوم  

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

ARCADIA BELEK 

ليالي 4 كل خميس 435 525 345  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 575 730 415  

ليالي 3 كل يوم اثنين 395 465 320  اتالنتيس ديلوكس/ خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

ATLANTIS DELUXE 

ليالي 4 كل خميس 450 545 350  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 600 765 430  

ليالي 3 كل يوم اثنين 435 530 345  ليماك الرا / خمس نجوم  

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

LIMAK LARA 

ليالي 4 كل خميس 505 630 380  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 695 915 480  

ليالي 3 كل يوم اثنين 440 535 345  كمبنسكي ذ دووم/ خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات
KEMPINSKI THE DOME 

ليالي 4 كل خميس 510 640 385  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 705 930 485  

ليالي 3 كل يوم اثنين 435 530 345  رويال سيغنوس / خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

ROYAL SEGINUS  

ل خميسك 505 630 380 ليالي 4   

ليالي 7 كل اثنين وخميس 695 915 480  

ليالي 3 كل يوم اثنين 435 530 345  رويال هوليدي باالس/ خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

ROYAL HOLIDAY PLS 

ليالي 4 كل خميس 505 630 380  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 695 915 480  



 

 

 

ليالي 3 كل يوم اثنين 435 530 345  رويال وينغز / خمس نجوم  

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

ROYAL WINGS 

ليالي 4 كل خميس 505 630 380  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 695 915 480  

ليالي 3 كل يوم اثنين 440 535 345  كاليستا ريزورت / خمس نجوم 

ليالي 4 كل خميس 510 640 385 تشامل جميع الوجبات والمشروبا   

ليالي 7 كل اثنين وخميس 705 930 485  CALISTA RESORT 

ليالي 3 كل يوم اثنين 465 575 360  كايا باالزوا / خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

KAYA PALAZZO 

ليالي 4 كل خميس 545 690 400  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 765 1020 515  

ليالي 3 كل يوم اثنين 380 450 315 يكسوس بريميوم/ خمس نجومر   

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

RIXOS PREMIUM 

ليالي 4 كل خميس 460 560 355  

ليالي 7 كل اثنين وخميس 620 795 440  

دينار 120دينار والرضيع  522سنوات  ٦الطفل ما بين سنتين الى    

 

 شة / بابيليون باليف / بابيليون زوكما بابليون اياركاديا / اطالنتيس ديلوكس / ليماك الرا / الفنادق: 

 نيسان ٢٣تنتهي أسعارها يوم 

 نيسان ٢٣و ١٩أي االنتباه لرحالت  أعاله،يجب ان ال تتعدى اإلقامة التاريخ 

 يرجى سؤال المكتب عبر الميل عن األسعار في هدة الفترة

 

 

 

 

 في حالة وجود طفلين اقل من ست سنوات في نفس الغرفة مع كبيرين

سنة ١٢الى  ٦والثاني يحاسب على سعر من  06-الى 02يحاسب على السعر  االول  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ايام ٤ليالي  ٣ انطاليا  
 

اثنينكل يوم   

 

 

 

 اليوم االول: اال ستقبال في مطار انطاليا الدولي ،من ثم التوجه الي الفندق، توزيع الغرف.     

 اليوم الثاني: اإلفطار في الفندق ومن ثم القيام برحلة على حساب المكتب يوم كامل للتعرف على اهم معالم انتاليا

           مبيت -الفندق العشاء ء العودة الىالمسا وفيالسياحية   

 اليوم الثالث:  حــر للــراحة واالستجمام والرحالت االختيارية

 اليوم االرابع: اإلفطار في الفندق إخالء الغرف واالستعداد لالنتقال إلى ) مطار انطاليا( للعودة إلى عمان بيمن هللا ورعايته
 

 
 

 

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

 التنقالت من والى المطار

 تذاكر الطيران عمان /انطاليا / عمان

مدينة انطاليا رحلة نصف يوم الى   

 شامل جميع الضرائب

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ياما ٥ليالي  ٤ انطاليا  
 

خميسكل يوم   

 

 

 

 اليوم االول: اال ستقبال في مطار انطاليا الدولي ،من ثم التوجه الي الفندق، توزيع الغرف.     

 اليوم الثاني: اإلفطار في الفندق ومن ثم القيام برحلة على حساب المكتب يوم كامل للتعرف على اهم معالم انتاليا

          مبيت -الفندق العشاء لىء العودة االمسا وفيالسياحية   

 اليوم الثالث:  حــر للــراحة واالستجمام والرحالت االختيارية

 اليوم االرابع: عمل رحلة اختيارية الى شالالت منافغت 

 اليوم االخامس:  اإلفطار في الفندق إخالء الغرف واالستعداد لالنتقال إلى ) مطار انطاليا( للعودة إلى عمان بيمن هللا ورعايته

 

 

 

 

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

 التنقالت من والى المطار

 تذاكر الطيران عمان /انطاليا / عمان

مدينة انطاليا رحلة نصف يوم الى   

 شامل جميع الضرائب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ايام 8ليالي  7 انطاليا  

وخميسكل اثنين   
 

 

 

 اليوم االول: اال ستقبال في مطار انطاليا الدولي ،من ثم التوجه الي الفندق، توزيع الغرف.     

  اليوم الثاني: اإلفطار في الفندق ومن ثم القيام برحلة على حساب المكتب يوم كامل للتعرف على اهم معالم انتاليا

          مبيت -الفندق العشاء ء العودة الىالمسا وفيالسياحية   

 اليوم الثالث:  حــر للــراحة واالستجمام والرحالت االختيارية

 اليوم االرابع: عمل رحلة اختيارية الى شالالت منافغت 

 اليوم االخامس: حــر للــراحة واالستجمام والرحالت االختيارية

 اليوم االسادس: حــر للــراحة واالستجمام والرحالت االختيارية

 اليوم االسابع: حــر للــراحة واالستجمام والرحالت االختيارية

 اليوم االثامن: اإلفطار في الفندق إخالء الغرف واالستعداد لالنتقال إلى ) مطار انطاليا( للعودة إلى عمان بيمن هللا ورعايته
 

 

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

 التنقالت من والى المطار

اكر الطيران عمان /انطاليا / عمانتذ  

مدينة انطاليا رحلة نصف يوم الى   

 شامل جميع الضرائب

 

 
 

 

 


