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Istanbul & Abant Lake 

7 Day – 6 Nights 

 
Turkish Airlines Details: 
 

Departure date Flight Time Return Date Flight Time 

30 July 

6 August 

13 August 

20 August 

27 August 

06:30 

06:30 

02:45 

02:45 

02:45 

5 August 

13 August 

20 August 

27 August 

3 September 

21:05 

01:45 

01:45 

01:45 

01:45 

 
 

إلػ  اطػطولوؿا الولػوؿا  Turkish Airlinesعسػ  مػتا الطيػراف التر ػي  : التجنع في مطار بيروت الػوولي لسفػ راليـو األوؿ
 Abantفوػوؽ . الولػوؿ إلػ   Abantأروع جلػاؿ واابػات كر يػا احػو  واإلنتقاؿ إلػ  االطتقلاؿ ما قلل موووبيوا في النطارا 

Palace 5* راحة واالطتنتاع بروعة النوطقة. مفاء العشاء في ال ووؽ.قضاء وقت حر لساطتالـ الغرؼ و ا 
  

وقت حر لالطتجناـ ومنارطة جنيع أنواع الرياضات بحفب الرالة: ر ػو  ييػلا اراجػاتا  ػرو ةاولػةا  ػرو اإلفطارا  :اليـو الثاني
 ... مفاء العشاء في ال ووؽ. SPAطسةا طلاحةا طوناا جا وزيا 

 
 بحفب الرالة قضاء وقت حراطتالـ الغرؼ و تقاؿ ظهرا إل  اططولوؿا الولوؿ إل  ال ووؽا واالن اإلفطارا :اليـو الثالث

 
ضنا جولة بالنر ب في اللوط ور بيا آطيا وأوروبا وذلػ  لنعايوػة أ ػل النعػالل  )ايتياري( منتعوقت  وقضاءاإلفطارا : اليـو الرابع

.بعو ذلػػ  زيػػػارو )أجنػػل قصػػر فػػي اطػػطولوؿ عسػػ  اللوطػػ ور( بهجػػة قصػػر اولنػػاباالضػػافة الػػ  زيػػارو  الفػػياحية والتاريةيػػة لسنويوػػة
Miniaturk  الحويقة التي كجّفل كر يا  امسة في حويقة واحوو  

 
 مفػجو في زيارو اآلثار الليزنطية والعثنانية:  يلوارـو )ميواف طػلاؽ الةيػوؿ(ا )ايتياري( اإلفطارا وقضاء نهار  امل :ةامساليـو ال

 .األزرؽ(ا متحف آيالوفياا متحف كوبكابي )اللا  العالي وقصر الفالةيا( الفسطاف أحنو )النفجو
 

مع الغذاء في زيػارو جزيػرو األميػرات. وكشػنل الرحسػة: اإلبحػار علػر بحػر مرمػرو  )ايتياري( اإلفطارا وقضاء يـو  امل: اليـو الفااس
 التفوؽ.ال  جزيرو بيوؾ آضاا جولة في الجزيرو عس  متا عربات الةيلا مع إمكانية 

 
 ت عس  متا الطيراف التر ي بالفالمة. مفاء إل  بيرو : اإلفطارا واالنتقاؿ إل  النطار لسف ر اليـو الفابع

 

ا الوقػل Turkish Airlines مػع ضػراةب النطػارات : كػذ رو الطػاةرو ذ ابػا وإيابػاووالر لسشػة  الواحػو ويشػنلبال الفعر
اإلقامػة لنػوو اليا ليػ 4مػع وجلػات اإلفطػار لنػوو  فػي اطػطولوؿ  وػوؽ النةتػارما النطػار إلػ  ال وػوؽ وبػالعكسا اإلقامػة فػي ال

 ...مع وجلات اإلفطار والعشاء يوميا Abant Palace Resort 5* Lake side Room ليستيا في
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الػػويوؿ إلػػ  الػػرحالت ورطػػـو  ا(Including Travel Cancellation)اوالر  15 كػػيميا الفػػ ر: الفػػعر ال يشػػنل
 ثرية والفياحيةا والطسلات الشةصية.األما ا األ

 
 

Hotel / Area Triple Double Single Child 6-12 

Troya 4* (Pera – 500 meters to Taksim Square) 
http://www.hoteltroya.com 

760 799 980 -- 

Hagia Sophia Old City S Class (Rated 5*) 
www.hsoldcity.com 

TBA TBA TBA TBA 

Elysium 5* Ex Sofitel / Taksim – Annex 
www.theelysiumistanbul.com 

825 865 1150 570 

Elysium 5* Ex Sofitel / Taksim  

Duplex Junior Suite (Main Building) 

885 950 1325 570 

Novotel Bosphorus 5* (Karakoy between Taksim and 

Old city) – Direct access to Tramway 
www.novotelistanbulbosphorus.com 

TBA TBA TBA TBA 

Pera Palace (Ex Jumeirah) 5* (60 m to Istiklal Street / 

TAKSIM) HIGHLY RECOMMENDED 
www.perapalace.com 

865 905 1225 745 

 

 

  طوة 22و 6اوالر لألة اؿ بيا  50اوالر لسكلار و  95يضاؼ  2في حاؿ الرالة بالف ر مع برنامج طياحي عوا 

 طوة 22و 6اوالر لألة اؿ بيا  77اوالر لسكلار و  225يضاؼ  3ع برنامج طياحي عوا في حاؿ الرالة بالف ر م 

  اوالر فقط 120ة ل اوف طوتيا: يوفع 

  اوالر 400طووات وما اوف مع ا سه في الغرفة:  6ة ل  

  ظهرا 22كفسيل الغرؼ آير يـو يتل الفاعة  –بعو الظهر  1:30اطتالـ الغرؼ في ال ووؽ يتل الفاعة 

 مرا ز كجارية  -مال ي  –زويو ل  بالةحة عا ألما ا التي ينكا االطتنتاع بها يالؿ أوقات ال راغ )مطاعل طيتل ك– Outlets 

 أمػػا بالوفػلة لسجػػوازات األيػػر  الرجػاء مراجعػػة الشػػرو   –عوػػو كػاريل الفػػ ر  150للوػاني لػػالد مػػوو ال كقػل عػػا  النطسػو : جػػواز طػ ر
 www.evisa.gov.trالجويوو لستيشيرو 

 

 

Booking and Cancellation conditions specifically for this package: 

- A Non-refundable deposit of 250 USD should be done upon confirmation 

- Any cancellation done 21 days of less prior to departure is subject to 400 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) 

 
  palacehotel.netwww.abantكلم   033أبانت:  –اسطنبول  املسافات:

 
 

http://www.hoteltroya.com/
http://www.hsoldcity.com/
http://www.theelysiumistanbul.com/
http://www.novotelistanbulbosphorus.com/
http://www.perapalace.com/
http://www.evisa.gov.tr/
http://www.abantpalacehotel.net/

