
 
 

 

ليالي ٤ سطنبولاليالي  ٣ انطاليا  
تموز ١٠حزيران وحتى  ١٥ابتداء من  وثالثاء وأحد كل يوم جمعة  

دينار ٠٤١سعر الرضيع   دينار ٠٣٧سنين  ٦الى  ٢سعر الطفل من    األسعار بالدينار األردني            

CHD 06-

11 
SGL 

PP in DBL-

TRPL 
ANTALYA HOTEL 

ISTANBUL HOTEL 

565 695 630 CENDER HOTEL- 4* MATIAT HOTEL- 4* 

 فطور فقطشامل  فطور وعشاء فقط دينار دينار دينار

595 810 685 NAZAR BEACH- 4* GRAND HILARIUM- 4* 

 فطور فقطشامل  والمشروبات المأكوالتشامل جميع  دينار دينار دينار

630 935 760 THE MARMARA- 5* TAKSIM EXPRESS- 4* 

 فطور فقطشامل  والمشروبات المأكوالتشامل جميع  دينار دينار دينار

660 1050 825 KRIMAN BELAZUR- 5* GOLDEN AGE- 4* 

 فطور فقطشامل  وجبات مع المشروبات  ٣شامل  دينار دينار دينار

655 1025 810 SENSITIVE PREMIUM- 5* AVANTGARDE TAKSIM- 4* 

 فطور فقطشامل  والمشروبات المأكوالتشامل جميع  دينار دينار دينار

680 1110 865 KAYA BELEK- 5* GRAND OZTANIK- 4* 

 فطور فقطشامل  والمشروبات المأكوالتشامل جميع  دينار دينار دينار

705 1195 910 PAPILLON AYSCHA- 5* TITANIC CITY- 4* 

 فطور فقطشامل  والمشروبات المأكوالتشامل جميع  دينار دينار دينار

735 1270 970 ROYAL HOLIDAY- 5* GRAND OZTANIK- 4* 

 فطور فقطشامل  والمشروبات المأكوالتشامل جميع  دينار دينار دينار

750 1325 995 TITANIC LARA BEACH- 5* TITANIC CITY- 4* 

 فطور فقطشامل  والمشروبات المأكوالتشامل جميع  دينار دينار دينار

750 1325 1010 TITANIC DELUXE- 5* AVANTGARDE SQUARE- 4* 

 فطور فقطشامل  والمشروبات المأكوالتشامل جميع  دينار دينار دينار

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 :يشملالبرنامج 
  حسب الوجبات   سطنبولاليالي في  ٤و نطاليافي ا ليالي  ٣االقامة في الفندق لمدة  

  واسطنبول انطالياجميع التنقالت في 

 ان الداخليالطيروعمان نطاليا / إسطنبول/ تذاكر الطيران عمان /ا 

  مدينة انطاليانصف يوم في رحلة 

 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 

 

س الغرفة مع كبيرينفي حالة وجود طفلين اقل من ست سنوات في نف  

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

 

 وهذا يرجع للشركة التركية ريتم تحديد التاريخ ومن اين تبدأ الرحلة بناء على معطيات مقاعد الشار ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ليالي ٤ليالي اسطنبول  ٣مرمريس   
تموز ١٠وحتى  حزيران ١٥وثالثاء ابتداء من  وأحد كل يوم جمعة  

دينار ٠٤١سعر الرضيع   دينار ٣٩٥سنين  ٦الى  ٢سعر الطفل من    األسعار بالدينار األردني            

CHD 06-

11 
SGL 

PP in DBL-

TRPL 
MARMARIS HOTEL 

ISTANBUL HOTEL 

 *MATIAT HOTEL- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 710 785 630

 فطور فقطشامل  *MERSOY EXCLUSIVE 4 دينار دينار دينار

 *GRAND HILARIUM- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 730 850 640

 فطور فقطشامل  *MEHTAP BEACH 4 دينار دينار دينار

 *TAKSIM EXPRESS- 4 فطور وعشاء 770 920 660

 فطور فقطشامل  *POSEIDON 4 دينار دينار دينار

 *GOLDEN AGE- 4 لمشروباتشامل جميع الوجبات وا 815 1010 680

 فطور فقطشامل  *LUNA BEACH 5 دينار دينار دينار

 *AVANTGARDE TAKSIM- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 855 1070 700

 فطور فقطشامل  *GREEN NATURE RESORT 5 دينار دينار دينار

 *GRAND OZTANIK- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 835 1045 690

ناردي  فطور فقطشامل  *BLUE BAY PLATINUM 5 دينار دينار 

 *TITANIC CITY- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 865 1100 705

 فطور فقطشامل  *EMRAH BEACH 5 دينار دينار دينار

 *GRAND OZTANIK- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 890 1125 720

 فطور فقطشامل  *GREEN NATURE DIAMOND 5 دينار دينار دينار

 *TITANIC CITY- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 990 1430 770

 فطور فقطشامل  *MARMARIS PALACE  5 دينار دينار دينار

775 1450 0001  *AVANTGARDE SQUARE- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 

 فطور فقطشامل  *CLUB TURBAN RESORT 5 دينار دينار دينار

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 :يشملالبرنامج 
  ليالي في اسطنبول  حسب الوجبات  ٤في مرمريس و ليالي  ٣االقامة في الفندق لمدة  

 جميع التنقالت في مرمريس واسطنبول 

 / إسطنبول/ عمان والطيران الداخلي مرمريس / / اسطنبولتذاكر الطيران عمان 

  مرمريسنصف يوم في مدينة  رحلة 

 شامل جميع الضرائب 

 

 معلومات هامة:
 وزة ال تسترد وال تغيير او تبدل تحت اي ظرفالتذاكر المحج 

 االسعار قابلة للتغييردون سابق انذار 

 الفندق المحجوز ال يغيير، وال يسترد في حالة االلغاء 

 

 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   
 

 وهذا يرجع للشركة التركية ريتم تحديد التاريخ ومن اين تبدأ الرحلة بناء على معطيات مقاعد الشار ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ليالي ٤ليالي اسطنبول  ٣فتحية   
تموز ١٠حزيران وحتى  ١٥وثالثاء ابتداء من وأحد كل يوم جمعة   

دينار ٠٤١سعر الرضيع   دينار ٣٩٥سنين  ٦الى  ٢سعر الطفل من   نار األردني           األسعار بالدي   

CHD 06-

11 
SGL 

PP in DBL-

TRPL 
FETHIYE HOTEL 

ISTANBUL HOTEL 

 *MATIAT HOTEL- 4 فطور وعشاء فقط 660 705 615

 فطور فقطشامل  MAKRI BEACH دينار دينار دينار

 *GRAND HILARIUM- 4 فطور فقط 690 775 630

 طفطور فقشامل  BEZAY HOTEL دينار دينار دينار

 *TAKSIM EXPRESS- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 820 990 695

 فطور فقطشامل  SYNCITY BEACH CLUB دينار دينار دينار

 *GOLDEN AGE- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 845 1025 705

 فطور فقطشامل  CLUB BELCEKIZ BEACH دينار دينار دينار

 *AVANTGARDE TAKSIM- 4 ت والمشروباتشامل جميع الوجبا 895 1105 735

 فطور فقطشامل  ORKA SUNLIFE HOTEL دينار دينار دينار

 *GRAND OZTANIK- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 895 1105 735

 فطور فقطشامل  GARCIA RESORT دينار دينار دينار

 *TITANIC CITY- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 930 1165 750

 فطور فقطشامل  CLUB TUANA HOTEL دينار دينار دينار

 *GRAND OZTANIK- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 1025 1300 795

 فطور فقطشامل  CLUB LETOONIA دينار دينار دينار

 *TITANIC CITY- 4 شامل جميع الوجبات والمشروبات 1080 1395 825

 فطور فقط شامل TUI SENSATORI دينار دينار دينار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 :يشملالبرنامج 
  ليالي في اسطنبول  حسب الوجبات  ٤في فتحية و ليالي  ٣االقامة في الفندق لمدة  

 جميع التنقالت في فتحية واسطنبول 

 / عمان والطيران الداخليإسطنبول // ذالمان/  اسطنبول تذاكر الطيران عمان 

  إسطنبول بسفورنصف يوم في مدينة  رحلة 

 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 

 

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

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

 

 وهذا يرجع للشركة التركية ريتم تحديد التاريخ ومن اين تبدأ الرحلة بناء على معطيات مقاعد الشار ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


