UPDATED ON 08 NOVEMBER

Istanbul WEEKLY
Atlas Global
Every Tuesday (5 days / 4 nights)
(First departure on 27 November, last Departure on 30 April)

Flight Details:
BEY – IST KK1335 - 05:40 – 07:40
IST – BEY KK1334 - 22:40 - 00:30

:السعر للشخص الواحد بالدوالر
Hotel / Area
Juno Hotel 4* (BRAND NEW HOTEL – TAKSIM)
Standard Room
Connected room for 4: 310 $ per person (4 NIGHTS)
Troya 4* (Pera – 500 meters to Taksim Square)
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Double Single
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www.hoteltroya.com

Grand De Pera 4* (Pera – 500 meters to Taksim square)
http://www.grandhoteldepera.com/
Eresin Topkapi 5* (Sultanahmet)
http://www.eresin.com.tr
Eresin Premier Hotel 4* (Taksim)
http://www.eresin.com.tr
Titanic City Hotel 4*+ (Taksim)
www.titanic.com.tr
Point Hotel 5* (Taksim)
http://www.pointhotel.com
Elite World 5* (Taksim)
elite-world.inistanbulhotels.com/
The Marmara Taksim 5* - Corner City View
www.themarmarahotels.com
Grand Hyatt 5* DLX (Taksim)
http://grand-hyatt.inistanbulhotels.com/

Supplement for travelling on 25/12, 16/04 and 23/04 (Please refer to our staff)
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السعر يشمل  :تذكرة الطائرة ذهابا وايابا شاملة ضرائب المطارات مع  ،اإلقامة في الفندؽ المختار مع وجبات اإلفطار لمدة  4ليالي ،النقل
من المطار إلى الفندؽ وبالعكس و جولة بالمركب في البوسفورShopping Tour +

السعر ال يشمل :تأمين السفر  15دوالر ) ،(Obligatory & Including Travel Cancellationالرحالت ورسوم الدخول
إلى األماكن األثرية والسياحية ،والطلبات الشخصية.

نهػػار سػػياحي رقػ  :1قضػػاو وقػػت ممتػػع ضػػمن جولػػة بالمركػػب فػػي البوسػػفور بػػين لسػػيا وأوروبػػا وذلػػس لمعاينػػة أهػ المعػػال السػػياحية والتاريخيػػة
للمدينة باالضافة الى زيارة قصر دولما بهجة (أجمل قصر في اسطنبول على البوسفور).

نهار سياحي رق  :2قضاو نهار كامل في زيارة اآلثار البيزنطية والعثمانيػة :هيبػودروم (ميػدان سػباؽ الخيػول) ،مسػجد السػلطان أحمػد (المسػجد
األزرؽ) ،متحف لياصوفيا ،متحف توبكابي (الباب العالي وقصر السالطين).

نهار سياحي رق  :3قضاو نهار كامل في جزيرة األميرات تشمل الرحلة النقل – المرشد السياحي – الباخرة وعربات الخيل


في حال الرغبة بالسفر مع برنامج سياحي عدد  2يضاؼ  75دوالر للكبار و  45دوالر لألطفال بين  6و 12سنة



في حال الرغبة بالسفر مع برنامج سياحي عدد  3يضاؼ  100دوالر للكبار و  50دوالر لألطفال بين  6و 12سنة




طفل دون سنتين :يدفع  120دوالر فقط

طفل  6سنوات وما دون مع اهله في الغرفة 235 :دوالر



استالم الغرؼ في الفندؽ يت الساعة  1:30بعد الظهر – تسلي الغرؼ لخر يوم يت الساعة  12ظهرا



سيت تزويدك بالئحة عن ألماكن التي يمكن االستمتاع بها خالل أوقات الفراغ (مطاع – مالهي  -مراكز تجارية – Outlets



المطلػوب :جػػواز سػفر لبنػاني صػػالد مػػدة ال تقػل عػػن  150عنػػد تػاريل السػػفر – أمػػا بالنسػبة للجػػوازات األخػػرء الرجػاو مراجعػػة الشػػرو
الجديدة للتأشيرة www.evisa.gov.tr

Booking and Cancellation conditions specifically for this package:
- A Non-refundable deposit of 200 USD should be done upon confirmation
- Any cancellation done 15 days of less prior to departure is subject to 300 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
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