
 
 

 

ليالي ٣ليالي انطاليا  ٣إسطنبول   
نيسان / خروج ٣٠نيسان وحتى  ٩ابتداء من     

 كل ثالثاء وجمعة ابتداء من إسطنبول / وكل اثنين ابتداء من انطاليا

طفل بدون 

 سرير
06 - 02 

 الطفل 
12 - 06 

 الشخص في الغرفة
 اسماء الفنادق

MARMARIS HOTELS المزدوجة الثالثية المفردة 
370 500 595 540 550 CENDER HOTEL 

MATIAT HOTEL جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  اربع أربع نجوم مع الفطور  

370 505 615 545 550 NAZAR BEACH 

GRAND HILARIUM نجوم مع الفطور اربع جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  آربع   

370 525 680 590 595 SEALIFE HOTEL 

MARMARAY HOTEL نجوم مع الفطور ربعا جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس   

370 530 695 600 605 PORTO BELLO RESORT 

TAKSIM EXPRESS مع الفطورنجوم  اربع جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس   

370 560 810 655 665 SIRENE BELEK 

GRAND OZTANIK نجوم مع الفطور اربع ت والمشروباتجميع الوجبا/ نجوم  خمس   

370 560 810 660 665 KAYA BELEK 

GOLDEN AGE جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس اربع نجوم مع الفطور  

370 590 895 715 725 ROYAL HOLIDAY PALACE 

AVANTGARDE HOTEL جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس اربع نجوم مع الفطور  

370 620 995 775 780 KAYA PALAZZO BELEK 

TITANIC CITY   جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس اربع تجوم ديلوكس مع الفطور  

370 650 1095 835 845 RIXOS PREMIUM BELEK 

LASAGRADA HOTEL جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس خمس نجوم مع الفطور  

دينار 170الرضيع   

 

 االسعار اعالة تشمل:-
لفنادق حسب الليالي في البرنامج االقامة في ا  

 جميع التنقالت في انطاليا واسطنبول

 تذاكر الطيران عمان /اسطنبول / انطاليا / عمان والطيران الداخلي

نصف يوم في مضيق البسفور رحلة   

 شامل جميع الضرائب

 

 

 

 

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

١٢الى  ٦والثاني يحاسب على سعر من  06-الى 02عر االول يحاسب على الس  



 
 

 

ليالي ٤ليالي انطاليا  ٤إسطنبول   
نيسان / خروج ٣٠نيسان وحتى  ٩ابتداء من     

ابتداء من إسطنبول   أحدابتداء من انطاليا / وكل وخميس كل اثنين   

طفل بدون 

 سرير
06 - 02 

 الطفل 
12 - 06 

 الشخص في الغرفة
 اسماء الفنادق

MARMARIS HOTELS المزدوجة الثالثية المفردة 
370 525 695 585 595 CENDER HOTEL 

MATIAT HOTEL جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  اربع أربع نجوم مع الفطور  

370 535 735 605 610 NAZAR BEACH 

GRAND HILARIUM نجوم مع الفطور اربع جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  آربع   

370 565 825 660 670 SEALIFE HOTEL 

MARMARAY HOTEL نجوم مع الفطور اربع جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس   

370 585 905 705 710 PORTO BELLO RESORT 

TAKSIM EXPRESS مع الفطوروم نج اربع جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس   

370 615 995 760 770 SIRENE BELEK 

GRAND OZTANIK نجوم مع الفطور اربع جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس   

370 595 915 720 730 KAYA BELEK 

GOLDEN AGE جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس اربع نجوم مع الفطور  

370 630 1030 800 805 ROYAL HOLIDAY PALACE 

AVANTGARDE HOTEL جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس اربع نجوم مع الفطور  

370 665 1145 865 875 KAYA PALAZZO BELEK 

TITANIC CITY   جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس اربع تجوم ديلوكس مع الفطور  

370 685 1190 905 910 RIXOS PREMIUM BELEK 

LASAGRADA HOTEL جميع الوجبات والمشروبات/ نجوم  خمس خمس نجوم مع الفطور  

دينار 170الرضيع   

 االسعار اعالة تشمل:-
  حسب الوجبات ليالي  ٤ليالي وفي انطاليا  ٤في اسطنبول و ليالي  ٤االقامة في الفندق لمدة 

 جميع التنقالت في مرمريس واسطنبول

الطيران الداخليوالطيران عمان /اسطنبول / مرمريس / عمان تذاكر   

نصف يوم في مضيق البسفور رحلة   

 شامل جميع الضرائب

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

 االسعار قابلة للتغييردون سابق انذار

اءالفندق المحجوز ال يغيير، وال يسترد في حالة االلغ  

 

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

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


