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Istanbul & Abant Lake 

7 Day – 6 Nights 

 
06 Nights 

July: 21 – 28  
August: 04 - 18 - 25  
September: 01 

 

إلووا  بوووت اوووبلج   الج  وو   Atlas Global : التجمووف  ووا  بوووت ايوول   الوو  لا لتنوولل رتووا  ووت  البيوولا  التل ووااليوو ا ال  
.  Abant اإلنتبوو  إلوا احو ر عت ح اايولا  صجوحو، االووتبجو   و  لجون  لو  ايلو،  02:70، ال ص   النورة 04:50النورة 

، اوتالا الغلف  لضوء  لت حل لتلاحة  االوتمتوح ال رة الملببة.  نوء العشووء  وا *Abant Palace 5ال ص   إلا  ل ق 
 اللل ق.

  

حل لالوتجموا   موتوة جميف عن اح الل وضو  اانب اللغجة: ت و   ييون، اتاجوو ،  ولو ةو لوة،  ولو  لت : اإل بوت، الي ا الثونا
 ...  نوء العشوء  ا اللل ق. SPAوتة، وجوحة، و نو، جو  زي، 

 

 اوتالا الغلف  لضوء  لت حل اانب اللغجة: اإل بوت،  االنتبو  ظهلا إلا اوبلج  ، ال ص   إلا اللل ق، الي ا الثولث
 

اإل بوت،  لضوء  لت  متف ضم  ج لة اولمل ب  ا الج ول ت اوي  سوويو  ع ت اوو   لوع لمعو لوة عموا المعوولا النويوحية : الي ا اللااف
  التوت خية لتم  لة. 

  )عجمن لصل  ا اوبلج   رتا الج ول ت(. بصل ا لمو اهجةلايتيوت ة  اع  الظهل ز وتو
 

)ايتيوتي(  ا ز وتو اآلثوت الجيزنبية  العثمونية: ميج ات ا ) ي ا  ووجوق الخيو  (،  نوج   : اإل بوت،  لضوء نهوت  و نالي ا الخو س
 النتبو  عحم  )المنج  الزتق(،  تاف س وص  يو،  تاف ت اكواا )الجو  العولا  لصل النالةي (.

 

 : اإل بوت،  لضوء   ا  و ن )ايتيوتي(  ا ز وتو جز لو ال يلا . الي ا النواس
 

 اولنال ة.  77:50: اإل بوت،  االنتبو  إلا المبوت لتنلل  نوء إلا ايل   النورة نوافالي ا ال
 

 – لو ق عاونوت : تذ لو البوئلو  مواو  إ واو  ف ضلائب المبوتا ، اللبن  و  المبووت إلوا   الت لتشخص ال اح    شمنالنعل اول
اإللو وة لمو و ليتتوي   وا ولا، ليو 5 بووت، اإللو وة  وا الللو ق المختووت  وا اووبلج    وف  ججوو  اإل بووت لمو و  - ل ق اووبلج   

Abant Palace Resort 5*    غل ة  بتة رتوا الجايولو  وف  ججوو  اإل بووت  العشووء    يوو، نصوف نهووت تحتوة  وا  ضوي
 الج ول ت اولمل ب. 

 

الولحال   توو ا الو ي   إلوا  ،(Including Travel Cancellation)ا الت  15 : توم ي  النوللمنالنوعل ال  شو
 ال و   الثل ة  النيوحية،  البتجو  الشخصية.

 
 
 
 

UPDATED ON 28 JUNE 
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Hotel / Area Triple Double Single Child 6-12 

Troya 4* (Pera – 500 meters to Taksim Square) 
Standard 16 m2 
Suite room: On Request 

710 740 955 600 

Palazzo Donizetti 4* S Class (Istiklal – Taksim) 
Standard Room 

750 790 1095 626 

Dosso Dossi Old City 4* (Sultan Ahmet Area) 
Standard: 18 m2 

830 850 1215 660 

Piya Sport 4* (Old City) 
Standard 

775 800 1085 630 

Elysium Taksim 4*+ (officially 5*) annex building 
Standard  

795 845 1200 560 

Elysium 5* Ex Sofitel / Taksim  

Duplex Junior Suite (Main Building) 
TBA TBA TBA TBA 

Titanic City 4* (Taksim) 
Standard room 34m2 

845 890 1230 TBA 

Barcelo Hotel Istanbul 5* – Ex. Marti – (Taksim) 
Superior – 29 to 34 m2 (No Triple) 
Deluxe room: For triple only 

930 970 1350 690 

Grand Hyatt 5* DLX (Taksim) 
Grand King Room (38 to 42 m2) 

935 980 1440 680 

Supplement for staying at Titanic City from 10/08 to 14/08: 20 Euro per room per night 
Prices are subject to change any time without prior notice 
 

  : تا   000عاونت:  –اوبلج   المنو و www.abantpalacehotel.net  

  ولة 27  6ا الت لألةلو  اي   50ا الت لتكجوت   75 ضوف  7 ا حو  اللغجة اولنلل  ف النو ج ويوحا ر ا 

  ولة 27  6ا الت لألةلو  اي   44ا الت لتكجوت   204 ضوف  0 ا حو  اللغجة اولنلل  ف النو ج ويوحا ر ا 

  ا الت  بط 20ةلن ا   ولتي :    ف 

  ا الت 550ول ا    و ا    ف امته  ا الغل ة:  6ةلن  

  ظهلا 27لنورة تنتيا الغلف سيل   ا  تا ا –اع  الظهل  1:30اوتالا الغلف  ا اللل ق  تا النورة 

  لا ز تجوت ة  - الما  –ويتا تز    ا  االئاة ر  ل و   التا  مك  االوتمتوح اهو يال  ع لو  الللاغ ) بورا – Outlets 

 ع و اوللنجة لتج ازا  اليولر اللجووء  لاجعوة الشول    –رل  توت خ النلل  150لجلونا صولح   و ال تبن ر   المبت  : ج از ولل
 www.evisa.gov.trلو الج   و لتتمشي

 
Payment and Cancellation conditions specifically for this package: 
A Non-refundable deposit of 300 USD should be done upon confirmation. 
Non Refundable 50% of the total amount is due 21 days prior to departure. 
Full Payment should be done at least 10 days prior to departure. Any cancellation done after 
that date will be subject to full charge. 
IF PAYMENTS WERE NOT DONE ON TIME AS PER THE ABOVE SCHEDULE, THE BOOKING WILL BE 
CANCELLED AUTOMATICALLY WITHOUT ANY REFUND. 

 

http://www.abantpalacehotel.net/
http://www.evisa.gov.tr/

