
 

 

إسطنبول برامج العيد وما بعد العيد                       
تموز / كل يوم رحلة  ١٢حزيران ولغاية  ١٢ابتداء من      

ليالي ٧ ليالي ٦  ليالي ٥  ليالي ٤   
CHD 02-06 CHD 06-11 SGL PP IN DBL -TRPL NIGHTS HOTEL NAME 

ليالي 4 360 405 335 260  ماتياد/ فطور 

 القديمةأربع نجوم / البلد 

MATIAT HOTEL 

ليالي 5 380 435 345 260  

ليالي 6 410 475 370 270  

ليالي 7 430 505 380 270   

ليالي 4 385 460 345 260  مرمراي / فطور 

البلد القديمة –أربع نجوم   

MARMARAY 

ليالي 5 410 505 360 260  

ليالي 6 445 560 385 270  

ليالي 7 465 605 400 270   

ليالي 4 385 460 345 260  غراند هيالريوم / فطور 

 أربع نجوم / البلد القديمة

GRAND HILARIUM 

ليالي 5 410 505 360 260  

ليالي 6 445 560 385 270  

ليالي 7 465 605 400 270   

ليالي 4 390 475 350 260  بيا سبورت / فطور 

البلد القديمة –أربع نجوم/ بيازيد   

PIYA SPORT HOTEL 

ليالي 5 415 525 365 260  

ليالي 6 455 580 390 270  

ليالي 7 480 630 405 270   

ليالي 4 410 520 360 260  هوليدي ان سيتي / فطور 

 خمس نجوم / البلد القديمة

HOLIDAY INN CITY 

ليالي 5 445 575 375 260  

ليالي 6 485 645 405 270  

ليالي 7 515 705 425 270   

ليالي 4 410 520 360 260  تايتنك بيزنيس / فطور 

 خمس نجوم / بايرام باشا

TITANIC BUSINESS 

ليالي 5 445 575 375 260  

ليالي 6 485 645 405 270  

ليالي 7 515 705 425 270   

ليالي 4 420 530 360 260  تقسيم اكسبرس/ فطور 



 

 

ليالي 5 450 595 380 260  أربع نجوم/ تقسيم 

TAKSIM EXPRESS 270 410 665 495 6 ليالي  

ليالي 7 530 730 430 270   

ليالي 4 420 540 365 260  كرفان سراي / فطور 

 أربع نجوم / تقسيم

KERVANSARAY 

ليالي 5 455 600 385 260  

ليالي 6 500 675 415 270  

ليالي 7 535 740 435 270   

ليالي 4 425 545 365 260  ماربل / فطور 

 أربع نجوم/ تقسيم

MARBLE HOTEL 

ليالي 5 460 610 385 260  

ليالي 6 505 690 415 270  

ليالي 7 540 755 435 270   

 دينار 120الرضيع 

ليالي ٧ ليالي ٦  ليالي ٥  ليالي ٤   
CHD 02-06 CHD 06-11 SGL PP IN DBL -TRPL NIGHTS HOTEL NAME 

ليالي 4 425 545 365 260  غرين بارك / فطور 

يمأربع نجوم / تقس  

GREEN PARK 

ليالي 5 460 610 385 260  

ليالي 6 505 690 415 270  

ليالي 7 540 755 435 270   

ليالي 4 440 575 375 260  غولدن ايج / فطور 

تقسيم -أربع نجوم   

GOLDEN AGE 

ليالي 5 480 645 395 260  

ليالي 6 530 730 425 270  

ليالي 7 565 805 450 270   

ليالي 4 440 575 375 260  غولدن بارك / فطور 

تقسيم -أربع نجوم   

GOLDEN PARK 

ليالي 5 480 645 395 260  

ليالي 6 530 730 425 270  

ليالي 7 565 805 450 270   

ليالي 4 440 575 375 260  كريستال / فطور 

 أربع نجوم / تقسيم

CRYSTAL HOTEL 

ليالي 5 480 645 395 260  

ليليا 6 530 730 425 270  

ليالي 7 565 805 450 270   

ليالي 4 440 575 375 260  افاندغارد / فطور  

ليالي 5 480 645 395 260 أربع نجوم / تقسيم  



 

 

ليالي 6 530 730 425 270  AVANTGARDE TAKSIM 

ليالي 7 565 805 450 270   

ليالي 4 440 575 375 260  غراند اوزتانيك/ فطور 

 أربع نجوم / تقسيم

GRAND OZTANIK 

ليالي 5 480 645 392 260  

ليالي 6 530 730 425 270  

ليالي 7 565 805 450 270   

ليالي 4 445 590 375 260  فالريس بارك/ فطور 

 خمس نجوم / حربية تقسيم

LARES PARK 

ليالي 5 490 665 400 260  

ليالي 6 540 750 430 270  

ليالي 7 580 830 455 270   

ليالي 4 470 630 385 260  افاندغارد/ فطور / غرف على البحر 

 أربع نجوم ديلوكس / ميدان تقسيم

AVANTGARDE SQUARE 

ليالي 5 515 720 410 260  

ليالي 6 570 815 450 270  

ليالي 7 615 900 475 270   

ليالي 4 470 630 385 260  تايتانيك / فطور 

 أربع نجوم ديلوكس / تقسيم

TITANIC CITY TAKSIM 

ليالي 5 515 720 410 260  

ليالي 6 570 815 450 270  

ليالي 7 615 900 475 270   

 دينار 120الرضيع 

ليالي ٧ ليالي ٦  ليالي ٥  ليالي ٤   
CHD 02-06 CHD 06-11 SGL PP IN DBL -TRPL NIGHTS HOTEL NAME 

ليالي 4 475 645 390 260  هيلتون بومونتي / فطور 

 خمس نجوم / شيشلي

HILTON BOMONTI 

ليالي 5 525 735 415 260  

ليالي 6 580 835 455 270  

ليالي 7 627 925 480 270   

ليالي 4 505 705 405 260  
 ارتس / فطور

 خمس نجوم / تقسيم حربية

ARTS HOTEL 

ليالي 5 560 805 435 260  

ليالي 6 625 920 475 270  

ليالي 7 680 1025 505 270   

ليالي 4 525 745 415 260  ذايليزيوم اسطنبول/ فطور 

 خمس نجوم / تقسيم

THE ELYSIUM IST. 

ليالي 5 585 860 450 260  

ليالي 6 655 985 490 270  



 

 

ليالي 7 715 1100 525 270   

ليالي 4 525 745 415 260  ايلييت وورلد / فطور 

 خمس نجوم / تقسيم

ELITE WORLD 

ليالي 5 585 860 450 260  

ليالي 6 655 985 490 270  

ليالي 7 715 1100 525 270   

ليالي 4 525 745 415 260  راديسون بلو/ فطور 

ليالي 5 585 860 450 260  خمس نجوم / تقسيم 

ليالي 6 655 985 490 270  RADISON BLUE SISLI 

ليالي 7 715 1100 525 270   

 دينار 120الرضيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ايام ٥ليالي  ٤إسطنبول 
تقبال في مطار اسطنبول الدولي / صبيحا من قبل مندوبنا ومن ثم التوجه الى الفندق فتوزيع االس -اليوم االول:

 الغرف.  

التجمع في بهو الفندق من أجل عمل رحلة بحرية بالسفينة الى مضيق البسفورالذي يفصل بين  -اليوم الثاني:

دولمة بهجة ,الجسور المعلقة, قارة أسيا واوروبا حيث مشاهدة المناظرالخالبة من على ظهر السفينة)قصر

قصرشيران,قلعة السلطان محمدالفاتح,قصربيلربيه,تل العرايس( ومن ثم زيارة  معرض الجلود/ على حساب 

 المكتب.

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

كبيرة  لمشاهدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصيرة بالحنطورومن ثم بأربعة جزر والنزول في الجزيرة ال

 وقت حر للغداء / خارج السعر.

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

يك( للتمتع بتناول الغداء على زيارة معرض الجينز ومن ثم الصعود الى قمة الجبل العظيم من خالل )التلفر

سطح الجبل)باربكيو( ومن ثم العودة الى مركز المدينة لزيارة سوق الحرير التاريخي ومن ثم عودة الى 

 اسطنبول فالمبيت / خارج السعر.

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

 ة.بالسالم

بعد الوصول الى اسطنبول يتم جدولة االيام السياحية وتغيير ايامها كما تراه الشركة التركية مناسبا دون 

 االنتقاص من حق العميل في الرحالت

 االسعار اعالة تشمل: 

 االقامة في الفندق لمدة اربع ليالي مع الفطور 

 التنقالت من والى المطار 

 رحلة نصف يوم الى مضيق البسفور 

 عمان –إسطنبول  –كر الطيران عمان تذا 

 جميع الضرائب 

  األردنياالسعار بالدينار 

 

 

 

 



 

 

 ايام ٦ليالي  ٥إسطنبول 
االستقبال في مطار اسطنبول الدولي / صبيحا من قبل مندوبنا ومن ثم التوجه الى الفندق فتوزيع  -اليوم االول:

 الغرف.

التجمع في بهو الفندق من أجل عمل رحلة بحرية بالسفينة الى مضيق البسفورالذي يفصل بين  -اليوم الثاني:

قارة أسيا واوروبا حيث مشاهدة المناظرالخالبة من على ظهر السفينة)قصردولمة بهجة ,الجسور المعلقة, 

 المكتب. قصرشيران,قلعة السلطان محمدالفاتح,قصربيلربيه,تل العرايس( /على حساب

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

المرور بأربعة جزر والنزول في الجزيرة الكبيرة  لمشاهدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصيرة 

 بالحنطورومن ثم وقت حر للغداء /خارج السعر. 

حلة اختيارية الى مدينة بورصا الخضراء حيث التمتع بالمناظرالطبيعية وعند الوصول عمل ر  -اليوم الرابع:

زيارة معرض الجينز ومن ثم الصعود الى قمة الجبل العظيم من خالل )التلفريك( للتمتع بتناول الغداء على 

م عودة الى سطح الجبل)باربكيو( ومن ثم العودة الى مركز المدينة لزيارة سوق الحرير التاريخي ومن ث

 اسطنبول فالمبيت / خارج السعر.

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

وما يتخللها مثل المسلة المصرية,العمود الروماني,الحنفيةاأللمانية,ومن ثم زيارة الجامع األزرق ومتحف 

ان يسمى بالباب العالي وعند االنتهاء عودة الى الفندق او ترك وقت حر للتجول في التوب كابي العثماتي ما ك

 السوق التاريخي المغطى / خارج السعر .

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

 بالسالمة.

يام السياحية وتغيير ايامها كما تراه الشركة التركية مناسبا دون بعد الوصول الى اسطنبول يتم جدولة اال

 االنتقاص من حق العميل في الرحالت

 االسعار اعالة تشمل:

 االقامة في الفندق لمدة خمس  ليالي مع الفطور 

 التنقالت من والى المطار 

 رحلة نصف يوم الى مضيق البسفور 

  عمان –إسطنبول  –تذاكر الطيران عمان 

 ضرائبجميع ال 

  األردنياالسعار بالدينار 

 



 

 

 ايام ٧ليالي  ٦إسطنبول 
التوجه الى الفندق فتوزيع  االستقبال في مطار اسطنبول الدولي / صبيحا من قبل مندوبنا ومن ثم -اليوم االول:

 الغرف

بين التجمع في بهو الفندق من أجل عمل رحلة بحرية بالسفينة الى مضيق البسفورالذي يفصل  -اليوم الثاني:

قارة أسيا واوروبا حيث مشاهدة المناظرالخالبة من على ظهر السفينة)قصردولمة بهجة ,الجسور المعلقة, 

 ,تل العرايس( / على حساب المكتب.قصرشيران,قلعة السلطان محمدالفاتح,قصربيلربيه

ت حيث المرور التجمع في بهو الفندق من أجل عمل رحلة   بحرية بالسفينة الى جزراألميرا -اليوم الثالث:

بأربعة جزر والنزول في الجزيرة الكبيرة  لمشاهدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصيرة بالحنطورومن ثم 

 ر للغداء / خارج السعر.وقت ح

عمل رحلة اختيارية  الى مدينة بورصا الخضراء حيث التمتع بالمناظرالطبيعية وعند   -اليوم الرابع:

ثم الصعود الى قمة الجبل العظيم من خالل )التلفريك( للتمتع بتناول الوصول زيارة معرض الجينز ومن 

الغداء على سطح الجبل)باربكيو( ومن ثم العودة الى مركز المدينة لزيارة سوق الحرير التاريخي ومن ثم 

 ى اسطنبول فالمبيت / خارج السعر.عودة ال

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

وما يتخللها مثل المسلة المصرية,العمود الروماني,الحنفيةاأللمانية,ومن ثم زيارة الجامع األزرق ومتحف 

التوب كابي العثماتي ما كان يسمى بالباب العالي وعند االنتهاء عودة الى الفندق او ترك وقت حر للتجول في 

 خارج السعر . التاريخي المغطى / السوق

 اليوم السادس: عمل رحلة اختيارية لجامع الصحابير رضي هللا عنه ابو ايوب االنصاري وتلة البيرلوتي

 المطلة على خليج القرن الذهبي / خارج السعر. 

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

 بالسالمة

بعد الوصول الى اسطنبول يتم جدولة االيام السياحية وتغيير ايامها كما تراه الشركة التركية مناسبا دون 

 االنتقاص من حق العميل في الرحالت

 -االسعار اعالة تشمل:

 االقامة في الفندق لمدة سبع  ليالي مع الفطور 

 التنقالت من والى المطار 

 رحلة نصف يوم الى مضيق البسفور 

  عمان –إسطنبول  –الطيران عمان تذاكر 

 جميع الضرائب 

 االسعار بالدينار االردني 



 

 

 ايام ٨ليالي  ٧إسطنبول 
االستقبال في مطار اسطنبول الدولي / صبيحا من قبل مندوبنا ومن ثم التوجه الى الفندق فتوزيع  -اليوم االول:

 الغرف

بالسفينة الى مضيق البسفورالذي يفصل بين  التجمع في بهو الفندق من أجل عمل رحلة بحرية -اليوم الثاني:

قارة أسيا واوروبا حيث مشاهدة المناظرالخالبة من على ظهر السفينة)قصردولمة بهجة ,الجسور المعلقة, 

 قصرشيران,قلعة السلطان محمدالفاتح,قصربيلربيه,تل العرايس( / على حساب المكتب.

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

بأربعة جزر والنزول في الجزيرة الكبيرة  لمشاهدة المناظر الخالبة وعمل جولة قصيرة بالحنطورومن ثم 

 وقت حر للغداء / خارج السعر.

ة وعند عمل رحلة اختيارية  الى مدينة بورصا الخضراء حيث التمتع بالمناظرالطبيعي  -اليوم الرابع:

الوصول زيارة معرض الجينز ومن ثم الصعود الى قمة الجبل العظيم من خالل )التلفريك( للتمتع بتناول 

الغداء على سطح الجبل)باربكيو( ومن ثم العودة الى مركز المدينة لزيارة سوق الحرير التاريخي ومن ثم 

 عودة الى اسطنبول فالمبيت / خارج السعر.

عام في تاريخ مدينة اسطنبول حيث زيارة ساحة سباق الخيل البيزنطي    2000بر رحلة  ع -اليوم الخامس:

وما يتخللها مثل المسلة المصرية,العمود الروماني,الحنفيةاأللمانية,ومن ثم زيارة الجامع األزرق ومتحف 

حر للتجول في التوب كابي العثماتي ما كان يسمى بالباب العالي وعند االنتهاء عودة الى الفندق او ترك وقت 

 السوق التاريخي المغطى / خارج السعر .

 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.

تجمع في بهو الفندق من أجل المغادرة الى المطار ومن ثم الى أرض الوطن اليوم الثامن : اخالء الغرف وال

 بالسالمة
 

بعد الوصول الى اسطنبول يتم جدولة االيام السياحية وتغيير ايامها كما تراه الشركة التركية مناسبا دون 

 االنتقاص من حق العميل في الرحالت

 االسعار اعالة تشمل:

   ليالي مع الفطوراالقامة في الفندق لمدة سبع 

 التنقالت من والى المطار 

 رحلة نصف يوم الى مضيق البسفور 

  عمان –إسطنبول  –تذاكر الطيران عمان 

 جميع الضرائب 


