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 في اسطنبولالفصح 
 5/4/8102حىت  1/4من  Turkish Airlinesليايل  4 –أيام  5

 

 

Flight Details: 

TK 827 BEY IST 0630 0825  
TK 826 IST BEY 0145 0340 (morning 6 April) 

 

 

 

 
الوصػػول  اتسػػت بول  ػػم دبػػن  نػػ  اينو فػػي المطػػوت  اتدت ػػول إلػػا الفنػػ ؽ إلػػا اسػػطنبول  : التجمػػف فػػي  طػػوت ايػػل ت الػػ  لي ل  ػػفل اليػػوا ال ل

 المختوت  استالا الغلؼ  اللاحة.

 ػيوحية  التوتلخيػة : اإلفطوت   دضوء  دت  متف ضػمم وولػة اولمل ػي فػي البوسػفوت اػيم أسػيو  و ت اػو  يلػ  لم ولنػة و ػل الم ػولل الاليوا الثودي
الح ل ػة التػي سج  ػل   Miniaturk)وومن دصل في اسطنبول ع ا البوسػفوت..ا   يلػ  زلػوتة  دصل د لمو اهجةل م لنة اوتضوفة الا زلوتة 

 سل يو  و  ة في ح ل ة  اح ة
) يػػ اس سػػػبوؽ الخيػػػول.    ػػج  ال ػػػ طوس وحمػػػ  : اإلفطػػوت   دضػػػوء دهػػػوت  و ػػن فػػػي زلػػوتة اواػػػوت البيهدطيػػػة  ال ثموديػػة:  يبػػػودت ا اليػػوا الثولػػػ 

 )الم ج  الزتؽ.   تحف ألوصوفيو   تحف سواكواي )البوب ال ولي  دصل ال الطيم..
 : اإلفطوت   دضوء دهوت حل ل ت وؽ.اليوا اللااف

 اتدت ول إلا المطوت ل  فل إلا ايل ت اول ال ة.: اإلفطوت   دت حل ل لاحة دبن اليوا الخو س
 

 

 

 4  اإلدو ة في الفن ؽ المختوت  ف  وبوت اإلفطوت لم ة  ف الطيلاس التل ي المطوتات : سذ لة الطوئلة ي واو  الواو شو  ة ضلائيشمن ال  ل ل
 .  الن ن  م المطوت إلا الفن ؽ  اول كسليولي

  ال يوحية   الط بوت الشخصية.اللحالت  تسوا ال خول إلا ال و م الاللة   د تت)إلها ي. 15 : سأ يم ال فلال  ل ت لشمن
 

 
 

  :اول  تت ال  ل ل شخص الواح 

 

Hotel / Area Triple Double Single Child 6-12 

Manesol Galata 4* / Beyoglu – 1.5 km to taksim square 440 450 535 395 

Elysium Styles 4* (600 meters to Taksim square) 490 505 640 -- 

Elysium Istanbul 5* / Taksim 530 555 740 440 

Elysium Istanbul 5* / Taksim 

Duplex Junior Suite (Main Building) 

610 655 940 --- 

Swissotel the Bosphorus 5* / Besiktas TBA TBA TBA TBA 

Grand Hyatt 5* Lux / Taksim TBA TBA TBA TBA 

The Ritz Carlton 5* Lux / Taksim (Side Bosphorus View) TBA TBA TBA TBA 
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 سنة 21  6د تت لألطفول ايم  05د تت ل كبوت    100اول فل  ف البلدو ج سيوحي لضوؼ  في حول اللغبة 

  د تت ف ط 120طفن د س سنتيم: ل فف 

  د تت 320سنوات   و د س  ف ا  ه في الغلفة:  6طفن 

  ظهلا 21س  يل الغلؼ أخل لوا لتل ال وعة  –ا   الظهل  1استالا الغلؼ في الفن ؽ لتل ال وعة 

  لا ه سجوتلة  - ال ي  –سيتل سه ل  ل  االئحة عم ل و م التي لمكم اتستمتوع اهو خالل و دوت الفلاغ ) طوعل – Outlets 

 و ػػو اولن ػبة ل جػػوازات الخػػلء اللوػوء  لاو ػػة الشػػل    –عنػػ  سػوتلل ال ػػفل  150لبنػودي صػػولح  ػػ ة ت س ػن عػػم  المط ػوب: وػػواز سػفل
 www.evisa.gov.trالج ل ة ل تأشيلة 

 

Booking and Cancellation conditions specifically for this package: 

- A Non-refundable deposit of 100 USD should be done upon confirmation 

- Any cancellation done 15 days of less prior to departure is subject to 150 USD charge 

- Any cancellation done 10 days of less prior to departure is subject to 75% of the total 

package price 

- Any cancellation done 4 days or less prior to departure is subject to full amount charge 

- We highly recommend that we issue your Travel insurance that includes the TRAVEL 

CANCELLATION INSURANCE once you book the package in order to get rid of any 

charge due to any unforeseen situation (covered by the policy) 

- Early booking is valid under the condition of a non-refundable Full payment once 

booked only 
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