
 

 

 

٢٠١٨صيف برامج انطاليا   
  ز دخولتمو ٠١حتى  حزيران ٢٤ ما بين 

ليالي ٧ ليالي  ٥   ليالي  ٤ 
 كل جمعة سبت ثالثاء واربعاء  كل يوم أحد كل يوم جمعة، سبت، أحد، ثالثاء وأربعاء

CHD 02-06 CHD 06-11 SGL 

PP IN DBL -

TRPL NIGHTS HOTEL NAME 

ليالي 4 395 435 350 260  أربع نجومبالكون /  

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

BELKON HOTEL 

ليالي 5 420 470 365 265  

ليالي 7 480 555 405 270  

ليالي 4 420 480 365 260  جندر / أربع نجوم 

 فطور وعشاء

CENDER HOTEL 

ليالي 5 455 525 385 265  

ليالي 7 530 630 430 270  

ليالي 4 435 500 370 260 ش / أربع نجومنازار بيت   

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

NAZAR BEACH 

ليالي 5 470 550 390 265  

ليالي 7 555 670 445 270  

ليالي 4 505 605 405 240  فندق مرمرة/ خمس نجوم 

 شامل ثالث وجبات والمشروبات

THE MARMARA / FB+ 

ليالي 5 560 685 435 245  

ليالي 7 680 855 505 250  

ليالي 4 555 680 430 260  غرين ماكس/ خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

GREEN MAX 

ليالي 5 625 780 470 265  

ليالي 7 770 990 550 270  

ليالي 4 565 680 435 260  سنستيف بريميوم/ خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

SENSITIVE PREMIUM 

ليالي 5 630 780 470 265  

ليالي 7 780 990 555 270  

ليالي 4 570 705 440 260  كيرمان بالزور / خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

KIRMAN BELAZUR 

ليالي 5 640 805 475 265  

ليالي 7 795 1025 565 270  

ليالي 4 575 710 440 260  الرا فاميلي كلب / خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

LARA FAMILY CLUB 

ليالي 5 650 820 480 265  

ليالي 7 805 1040 570 270  

ليالي 4 635 795 470 260  شروود دريمز/ خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

SHERWOOD DREAMS 
ليالي 5 720 925 515 265  

ليالي 7 905 1190 620 270  

ليالي 4 620 775 465 260 مسيرينة بيلك / خمس نجو   

ليالي 5 705 900 510 265  شامل جميع الوجبات والمشروبات 



 

 

 

ليالي 7 880 1155 605 270  SIRENE BELEK 

ليالي 4 625 785 465 260  كايا باالك / خمس نجوم 

ليالي 5 710 910 510 265  شامل جميع الوجبات والمشروبات 

ليالي 7 890 1170 610 270  KAYA BELEK 

يليال 4 635 795 470 260  شروود دريمز/ خمس نجوم 

ليالي 5 720 925 515 265  شامل جميع الوجبات والمشروبات 

ليالي 7 910 1190 620 270  PGS KREMLIN PALACE 

 دينار 120الرضيع 
 

 

ليالي ٧ ليالي  ٥   ليالي  ٤ 
 كل جمعة سبت ثالثاء واربعاء  كل يوم أحد كل يوم جمعة، سبت، أحد، ثالثاء وأربعاء

CHD 02-06 CHD 06-11 SGL 

PP IN DBL -

TRPL NIGHTS HOTEL NAME 

ليالي 4 635 795 470 260  بابليون ايشة / خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

PAPILLON AYSCHA 
ليالي 5 720 925 515 265  

ليالي 7 905 1190 620 270  

ليالي 4 675 860 490 260  شروود بريزر / خمس نجوم 

لوجبات والمشروباتشامل جميع ا  

SHERWOOD BREEZER 
ليالي 5 775 1005 545 265  

ليالي 7 980 1300 655 270  

ليالي 4 680 865 495 260  اداليا ايلييت/ خمس نجوم   

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

ADALYA ELITE قسم بحر 

ليالي 5 775 1010 545 265  

ليالي 7 985 1310 660 270  

ليالي 4 675 860 490 260  ليماك اركاديا/ خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

LIMAK ARCADIA 

ليالي 5 775 1005 545 265  

ليالي 7 980 1300 655 270  

ليالي 4 705 905 505 260  تريندي الرا خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

TRENDY LARA 

ليالي 5 810 1060 560 265  

ليالي 7 1030 1375 680 270  

ليالي 4 705 905 505 260  رويال زيغنوس / خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

ROYAL SEGINUS 

ليالي 5 810 1060 560 265  

ليالي 7 1030 1375 680 270  

ليالي 4 705 905 505 260  رويال هوليدي باالس/ خمس نجوم 

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

ROYAL HOLIDAY PLS 

ليالي 5 810 1060 560 265  

ليالي 7 1030 1375 680 270  

ليالي 4 705 905 505 260  رويال وينغز/ خمس نجوم 



 

 

 

ليالي 5 810 1060 560 265  شامل جميع الوجبات والمشروبات 

ROYAL WINGS 270 680 1375 1030 7 ليالي  

ليالي 4 775 1010 540 260 نجوم تايتانيك الرا / خمس    

 شامل جميع الوجبات والمشروبات

TITANIC LARA 

ليالي 5 900 1190 605 265  

ليالي 7 1155 1565 745 270  

ليالي 4 825 1085 565 260  دالفين إمبريال/ خمس نجوم  

ليالي 5 960 1280 635 265  شامل جميع الوجبات والمشروبات 

ليالي 7 1235 1690 785 270  DELPHIN IMPERIAL 

ليالي 4 820 1075 565 260  تايتانيك ديلوكس باالك/ خمس نجوم 

ليالي 5 950 1270 630 265  شامل جميع الوجبات والمشروبات 

ليالي 7 1225 1675 780 270  TITANIC DELUXEE 

ليالي 4 845 1115 575 260  كايا باالزو/ خمس نجوم 

ليالي 5 985 1325 650 265  شامل جميع الوجبات والمشروبات 

ليالي 7 1275 1750 805 270  KAYA PALAZZO 

ليالي 4 945 1265 625 260  ريكسوس بريميوم/ خمس نجوم 

ليالي 5 1110 1510 710 265  شامل جميع الوجبات والمشروبات 

ليالي 7 1450 2010 890 270  RIXOS PREMIUM 

 دينار 120الرضيع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ايام ٥ليالي  ٤انطاليا   
 

 

 

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

  

 اليوم الثاني: اإلفطار في الفندق ومن ثم القيام برحلة على حساب المكتب يوم كامل للتعرف على اهم معالم أنطاليا
مبيت           -المساء العودة الى الفندق العشاء السياحية وفي   

 
 

 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 حسب الوجبات امة في الفندق لمدة أربع االق  

 التنقالت من والى المطار

 تذاكر الطيران عمان /انطاليا / عمان

 رحلة نصف يوم الى مدينة انطاليا 

 شامل جميع الضرائب

 معلومات هامة:
 التذاكر المحجوزة ال تسترد وال تغيير او تبدل تحت اي ظرف

 االسعار قابلة للتغييردون سابق انذار

 الفندق المحجوز ال يغيير، وال يسترد في حالة االلغاء

 

 

الضرائباالقالع من مطار الملكة عالية والسعر شامل لجميع   
 

 

 

 



 

 

 

ايام ٦ليالي  ٥انطاليا   
 

 

 

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

  

 اليوم الثاني: اإلفطار في الفندق ومن ثم القيام برحلة على حساب المكتب يوم كامل للتعرف على اهم معالم أنطاليا
مبيت           -المساء العودة الى الفندق العشاء السياحية وفي   

 
 

 اليوم الثالث:  حــر للــراحة واالستجمام والرحالت االختيارية
 

 اليوم االرابع: عمل رحلة اختيارية الى شالالت منافغت 
 

 اليوم االخامس:  يوم حر للراحة واالستجماع او عمل رحالت اختيارية.

 

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

 
 

 

 االسعار اعالة تشمل:-
تليالي حسب الوجبا االقامة في الفندق لمدة خمس   

 التنقالت من والى المطار

 تذاكر الطيران عمان /انطاليا / عمان

 رحلة نصف يوم الى مدينة انطاليا 

 شامل جميع الضرائب

 معلومات هامة:
 التذاكر المحجوزة ال تسترد وال تغيير او تبدل تحت اي ظرف

 االسعار قابلة للتغييردون سابق انذار

لة االلغاءالفندق المحجوز ال يغيير، وال يسترد في حا  

 

 

الضرائباالقالع من مطار الملكة عالية والسعر شامل لجميع   
 

 
 

 



 

 

 

ايام ٨ليالي  ٧انطاليا   
 

 

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

  

  اليوم الثاني: اإلفطار في الفندق ومن ثم القيام برحلة على حساب المكتب يوم كامل للتعرف على اهم معالم أنطاليا
مبيت           -المساء العودة الى الفندق العشاء السياحية وفي   

 
 

 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: حر للراحة واالستجمام.

 

 اليوم الثامن : إخالء الغرف واالستعداد لالنتقال إلى ) مطار انطاليا( للعودة إلى عمان بيمن هللا ورعايته
 

 

 االسعار اعالة تشمل:-
ليالي حسب الوجبات ٦الفندق لمدة االقامة في   

 التنقالت من والى المطار

 تذاكر الطيران عمان /انطاليا / عمان

 رحلة نصف يوم الى مدينة انطاليا 

 شامل جميع الضرائب

 معلومات هامة:
 التذاكر المحجوزة ال تسترد وال تغيير او تبدل تحت اي ظرف

 االسعار قابلة للتغييردون سابق انذار

حجوز ال يغيير، وال يسترد في حالة االلغاءالفندق الم  

 

 

الضرائباالقالع من مطار الملكة عالية والسعر شامل لجميع   
 

 

 


