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 اسطنبول
 8152اذار  55حتى  ليالي 4 –أيام  5

Updated as of 12-01-2018 

 
الوصول، االستقبال من قبل مندوبينا في المطار، االنتقال إلى الفنػدؽ المتتػار، إلى اسطنبول، : التجمع في مطار بيروت الدولي للسفر اليوم األول

 الغرؼ والراحة.استالم 
 

: اإلفطػػار، وقءػػات وقػػ  ممتػػع  ػػمن كولػػة بالمروػػب فػػي البوسػػفور بػػين عسػػيا وأوروبػػا وذلػػا لم اينػػة أيػػ  الم ػػال  السػػياحية والتاريتيػػة اليػػوم النػػاني
لتي تجّس  ترويا  الحديقة ا  Miniaturk)أكمل قصر في اسطنبول على البوسفور(.ب د ذلا زيارة  قصر دولما بهجةللمدينة باال افة الى زيارة 

 واملة في حديقة واحدة
 

: اإلفطار، وقءات نهار وامل في زيارة اآلثار البيزنطيػة وال نمانيػة: ييبػودروم )ميػدان سػباؽ التيػول(، مسػجد السػلطان أحمػد )المسػجد اليوم النالث
 األزرؽ(، متحف عياصوفيا، متحف توبكابي )الباب ال الي وقصر السالطين(.

 
 فطار، وقءات نهار حر للتسوؽ. : اإلاليوم الرابع

 
 االنتقال إلى المطار للسفر إلى بيروت بالسالمة.: اإلفطار، وق  حر للراحة قبل اليوم التامس

 
 

، النقل من المطار ليالي 4: تذورة الطائرة ذيابا وايابا شاملة  رائب المطارات، اإلقامة في الفندؽ المتتار مع وكبات اإلفطار لمدة الس ر يشمل 
 .إلى الفندؽ وبال كس

 الرحالت ورسوم الدخول إلى األماون األثرية والسياحية، والطلبات الشتصية.، دوالر)إلزامي( 15 : تأمين السفرالس ر ال يشمل
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  :بالدوالر الس ر للشتص الواحد

Hotel / Area Triple Double Single Child 6-12 

Manesol Boutique Galata 4* / walking distance to 

Istiklal & Taksim  

315 315 400 265 

Elysium M Gallery by Sofitel 5* / Taksim 365 365 500 300 

Grand Hyatt 5* 400 415 615 335 

Swissotel 5* 430 430 635 TBA 

 

  الس ر أعاله على متن طيرانPegasus  (T Class) 
  دوالر على ول شتص  30في حال السفر مع طيران الشرؽ األوسط يءاؼ(T class)  
  دوالر على ول شتص  60يءاؼ  الترويفي حال السفر مع طيران(W class)  
  سنة 58و 6دوالر لألطفال بين  45دوالر للكبار و  01في حال الرغبة بالسفر مع البرنامج سياحي يءاؼ 
  دوالر فقط 120طفل دون سنتين: يدفع 
  ظهرا 58تسلي  الغرؼ عخر يوم يت  الساعة  –ب د الظهر  8استالم الغرؼ في الفندؽ يت  الساعة 
  مراوز تجارية  -ماليي  –بالئحة عن ألماون التي يمكن االستمتاع بها خالل أوقات الفراغ )مطاع    سيت  تزويدو– Outlets 
 أما بالنسبة للجوازات األخرى الركات مراك ة الشروط الجديدة  –عند تاريخ السفر  561لبناني صالح مدة ال تقل عن  المطلوب: كواز سفر 

 www.evisa.gov.trللتأشيرة 
  الركات مراك ة شروط الحجز وااللغات علىwww.samadtours.com 
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