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 ATLAS GLOBAL  الطيران التركيمع   ليالي 6 –أيام  7اسطنبول 

 كل يوم خميس وأحد

 

Sunday: BEY – IST 06:05 – 08:05 

Saturday: IST – BEY 22:50 – 00:40 

Thursday: BEY – IST 07:00 – 9:00 

Wednesday: IST – BEY 20:50 – 22:40 

 

 
 Atlas Global – Ataturk)إلػ  اسػػطنبول حػػباحا مػػع الطيػػران التركػػي : التجمػػع  ػػي مطػػات ايػػروت الػػدولي ل  ػػ ر اليػوم اوول

Airport)االستقبال من قبل مندواينا  ي المطات، االنتقال إل  ال ندؽ المختات، استالم الغرؼ والراحة.حباحا ، الوحول ، 

: اإل طػات، وقاػاو وقػم ممتػع جػمن بولػة االمركػب  ػي البوسػ وت اػين بسػيا وأوتواػا وألػ  لمعاينػة أيػح المعػالح ال ػياحية والتاتيخيػة اليوم الثاني
الحديقػة التػي سج  ػح   Miniaturk)أبمل قصر  ي اسػطنبول ل ػ  البوسػ وتع.اعد ألػ  زيػاتة  قصر دولما اهجةل مدينة ااالجا ة ال  زياتة 

 كام ة  ي حديقة واحدة  سركيا
: اإل طػػات، وقاػػػاو نهػػات كامػػػل  ػػي زيػػػاتة اواػػػات البيهنطيػػة والعثمانيػػػة: ييبػػودتوم )ميػػػدان سػػباؽ الخيػػػولع، م ػػجد ال ػػػ طان أحمػػػد اليػػوم الثالػػػ 

 )الم جد اوزتؽع، متحف بياحو يا، متحف سواكااي )الباب العالي وقصر ال الطينع.
 وقااو نهات حر ل ت وؽ. : اإل طات، حت  ال ادس اليوم الرااع
 م او اال المة 9االنتقال إل  المطات ل   ر إل  ايروت ال الة : اإل طات، وقم حر ل ت وؽ اح اليوم ال ااع

 
 

 

 6، اإلقامة  ي ال ندؽ المختات مع وببات اإل طات لمدة مع الطيران التركي المطاتات : سذكرة الطائرة أيااا وايااا شام ة جرائبال عر يشمل 
 .، النقل من المطات إل  ال ندؽ واالعكسليالي

والط بات ، بميع الهياتات وتسوم الدخول إل  اوماكن اوارية وال ياحية، المرشد ال ياحي، دوالت)إلهاميع 15 : سأمين ال  رال عر ال يشمل
 الشخصية.
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  :االدوالت ال عر ل شخص الواحد

 

Child 6-12 Single  Double Triple Hotel / Area 

-- 645  510 500 City by Molton Hotels 3* 
      Pera Area - Next to the Metro, walking distance to 

      Istiklal Street and Taksim (Newly renovated) 

475 680  535 525 Golden Tulip 5* / Bayrampasa 
      Brand new – 15 min to Taksim by metro 

495 830  620 605 Dosso Dossi Old Town 5* Boutique Hotel 
      6 km to taksim ( Close to Laleli) 

      & Dosso Dossi Olc City 4* Boutique Hotel 

595 920  670 645 Hagia Sophi Old City (Excellent Location) 
      Excellent Special Class Hotel 

500 900  655 -- Avantgarde 4* Boutique Hotel 
      Taksim Square – Best Location, Newly opened 

525 960  685 650 Titanic City 4* / Taksim 

525 975  710 683 POINT TAKISM 4*+ (OFFICIALLY 5*) 

605 1210  845 790 Elite World 5*Std / Taksim 

570 1825  1120 1000 Swissotel The Bosphorus 5* Dlx (Garden View) 

585 1980  1190 1050 Park Bosphorus CVK 5* Dlx (Taksim) 

- Tea time break and late night soup are included at Dosso Dossi hotels 

- Rooms with Aya Sofia View available on request in Hagia Sopia  

- “Bosphorus View” Rooms are available at The Marmara and CVK hotels on request 

- It’s not recommended to book the tours if you are staying at Molton Hotels  

- 20 Euro supplement per person for having a Bosphorus view room in Swissotel 

 

 

 سنة 21و 6دوالت لألط ال اين  54دوالت ل كبات و  99البرنامج سياحي يااؼ  ع ي حال الرغبة اال  ر م 

  دوالت  قط 120ط ل دون سنتين: يد ع 

  دوالت 554سنوات وما دون مع اي ه  ي الغر ة:  6ط ل 

  ظهرا 21س  يح الغرؼ بخر يوم يتح ال الة  –اعد الظهر  1استالم الغرؼ  ي ال ندؽ يتح ال الة 

 مراكه سجاتية  -ماليي  –ئحة لن وماكن التي يمكن االستمتاع اها خالل أوقات ال راغ )مطالح سيتح سهويدكح  اال– Outlets 

  أمػا االن ػػبة ل جػوازات اوخػػرا الربػاو مرابعػػة الشػػرو   –لنػػد سػاتيل ال ػػ ر  269المط ػوب: بػػواز سػ رلبناني حػػالال مػدة ال سقػػل لػن
 www.evisa.gov.trالجديدة ل تأشيرة 

    الرباو مرابعة شرو  الحجه وااللغاو لwww.samadtours.com  

 

http://www.evisa.gov.tr/
http://www.samadtours.com/

