
 

 
 أيام مع برنامج كامل 4اسطنبول 

 (Turkish Airlines) كانون الثاني  01 –كانون أول  29من 

 
إلى  الوصفففففولفجرا  03:00 السفففففاع  sesikTi  ksikruT على متن الطيران التركي : التجمع في مطار بيروت الدولي للسففففف راليوم األول

لسففففففففاع  ا ، اسففففففففت م ال ر المختار االسففففففففتقبال من ببل مندوبينا في المطار، االنتقال إلى ال ند  ،فجرا  04:55السففففففففاع   tutesi  مطار
 وبت حر بحسب الرغب . ,  14:00

التاريخي  وذلك لمعاين  أهم المعالم السففففياحي  و ممتع ضففففمن  ول  بالمركب في البوسفففف ور بين رسففففيا وأوروبا وبت  اإلفطار، وبضففففا : اليوم الثاني
م   Miniaturk.بعد ذلك ايار  )أ مل بصففر في اسففطنبول على البوسفف ور( بصففر لولما بةج باالضففاف  الى ايار   للمدين  الحديق  التي تجسفف 

 تركيا كامل  في حديق  واحد 
لطان أحمد )المسجد الس مسجد البيزنطي  والعثماني : هيبولروم )ميدان سبا  الخيول(،اإلفطار، وبضا  نةار كامل في ايار  اآلثار  :اليوم الثالث

 .األار (، متحف رياصوفيا، متحف توبكابي )الباب العالي وبصر الس طين(
, الوصففول 21:30 السففاع  ظةرا، وبت حر واالنتقال إلى المطار للسفف ر إلى بيروت 12اإلفطار، وبت حر، تسففليم ال ر  السففاع   :رابعاليوم ال
  بالس م  23:25الساع  

 
النقل من  ،أيام 4 إلبام  في ال ند  المختار مع و بات اإلفطار لمد ا المطارات، : تذكر  الطائر  ذهابا وايابا شامل  ضرائب السعر يشمل

 .المطار إلى ال ند  وبالعكس
والطلبات  ، الدخول إلى األماكن األثري  والسففففياحي ، المرشففففد السففففياحيالزيارات ورسففففوم  ،لوالر)إلزامي(  15تأمين السفففف ر: السففففعر ال يشففففمل

 الشخصي .
 

 : السعر للشخص الواحد

 

 فند  / منطق  ث ثي  مزلو   م رل  12-6ط ل 
350 475 400 395 Tulip Pera  Hotel 

415 570 495 490 Larespark 4* (Taksim) 

480 660 520 505 Elysium 5* (Taksim) 

445 640 525 505 Elite World 5* (Taksim) 

-- 795 615 630 Intercontinental 5* (Taksim) 

480 880  630 620 Park Bosphorus CVK 5*Super Dlx 

   سن  12و 6لوالر لألط ال بين  50لوالر للكبار و 95في حال الرغب  بالس ر مع برنامج سياحي يضا  
- Deluxe Bosphorus View Rooms are available with Supplements. Prices are quoted 

according to “Superior City View” Room 
  لوالر فقط 75ط ل لون سنتين: يدفع 

  لوالر 345مع اهله في ال رف :  وما لون سنوات 5ط ل 

  مراكز تجاري   -م هي  –سيتم تزويدكم  ب ئح  عن ألماكن التي يمكن االستمتاع بةا خ ل أوبات ال راغ )مطاعم– Outlets - 

  .است م ال ر  عند الوصول يكون الساع  الواحد  ظةرا، ولكن في حال توفر ال ر  منذ الصباح سيتم است مةا على ال ور 

   أما بالنسفففففب  للجوااات األخرج الر ا  مرا ع  الشفففففرو   –كحد ألنى أشفففففةر من تاريو العول    6لمد  المطلوب:  واا سففففف رلبناني صفففففال
 www.evisa.gov.trالجديد  للتأشير  

  أن يتم استبدال يوم بآخر أو القيام بجول  سياحي  يوم الوصول أو العول  بسبب أيام عمل  وألسباب طارئ  خار   عن إرالتنايمكن
 اع مكم عن ذلك ببل موعد الس ر. المتاحف. سيتم 

  على  الر ا  مرا ع  شرو  الحجز واالل ا www.samadtours.com 

 
$50 Discount for Booking Made Before 14 November  

http://www.evisa.gov.tr/
http://www.samadtours.com/
http://www.samadtours.com/


 

 
Tulip This Discount doesn’t apply for Note: 

Hotel 


