
 

 

 أيام مع برنامج كامل 5اسطنبول 
 (Turkish Airlines) كانون الثاني  02 –كانون أول  29من 

 
إلووم  الوصووول ظهورا15:50 ال وواع  sesikTi  ksikruT ع ووم موتن الطيووران التركوي : التجمووع  وي مطوواو بيورول الووفولي ل  و راليووم اوول

وقو  رور بب و  ,  ، اسوتمم الرور المختاو االستقبال من قبل منفوبينا  ي المطاو، االنتقال إلم ال نفق ،18:00ال اع   tutesi  مطاو
 الرغب . 

الم وال  ال وياري  والتاويخيو  ممتع ضومن وولو  بالمركو   وي البوسو وو بوين أسويا وأوووبوا ويلو  لم اينو  أ و  وق   اإل طاو، وقضاء: اليوم الثاني
البفيقو  التوي سج  و    Miniaturk.ب ف يلو  زيواوة )أومل قصر  ي اسطنبول ع م البوسو وو( قصر دولما بهج باالضا   الم زياوة  ل مفين 

 سركيا كام    ي رفيق  وارفة
ال ووو طان أرموووف  م ووجف  يبوووودووم )ميووفان سوووباق الخيوووول(،اإل طوواو، وقضووواء نهووواو كاموول  وووي زيوواوة اواووواو البي نطيووو  وال ثمانيوو :  :اليوووم الثالووو 

 .)الم جف اوزوق(، متبف أياصو يا، متبف سوبكابي )الباب ال الي وقصر ال مطين(
 بب   الرغب . وق  رراإل طاو، وقضاء  :رابعاليوم ال
,  جورا 01:20 ال واع  ل  و ر إلوم بيورولظهرا، وق  رر واالنتقال إلم المطاو  12اإل طاو، وق  رر، س  ي  الرر  ال اع  : خامساليوم ال

  بال مم  03:20الوصول ال اع  
 

النقل من  ،أيام 4 إلقام   ي ال نفق المختاو مع ووبال اإل طاو لمفةا المطاوال، : سذكرة الطائرة ي ابا وايابا شام   ضرائ  ال  ر يشمل
 .المطاو إلم ال نفق وبال كس

والط بووال  ، ال يوواوال ووسوووم الووفىول إلووم اوموواكن اواريوو  وال ووياري ، المرشووف ال ووياري ،دوالو)إل امووي(  15سوويمين ال وو ر: ال وو ر ال يشوومل
 الشخصي .

 : الوارف ل شخص ال  ر

 

  نفق / منطق  اماي  م دوو  م ردة 12-6ط ل 
335 475 375 370 Tulip Pera  Hotel 

490 725 540 525 Elysium 5* (Taksim) 

445 700 550 525 Elite World 5* (Taksim) 

-- 910 665 685 Intercontinental 5* (Taksim) 

490 1025 690 675 Park Bosphorus CVK 5*Super Dlx 

   سن  12و 6دوالو لألط ال بين  50دوالو ل كباو و 95 ي رال الرغب  بال  ر مع برنامج سياري يضا  

 
- Deluxe Bosphorus View Rooms are available with Supplements. Prices are quoted 

according to “Superior City View” Room 
  دوالو  قط 75ط ل دون سنتين: يف ع 

  دوالو 295مع ا  ه  ي الرر  :  وما دون سنوال 5ط ل 

   مراك  سجاوي   -مم ي  –سيت  س ويفك   بمئب  عن وماكن التي يمكن االستمتاع بها ىمل أوقال ال راغ )مطاع– Outlets - 

  .استمم الرر  عنف الوصول يكون ال اع  الوارفة ظهرا، ولكن  ي رال سو ر الرر  منذ الصباح سيت  استممها ع م ال وو 

   أمووا بالن ووب  ل جووازال اوىوورء الرووواء مراو وو  الشوورو   –كبوف أدنووم أشووهر موون سوواويد ال ووودة   6لموفة المط ووب: وووواز سوو رلبناني صووال
 www.evisa.gov.trالجفيفة ل تيشيرة 

  أو ال ودة ب ب  أيام عمل أن يت  استبفال يوم بآىر أو القيام بجول  سياري  يوم الوصول  ووسباب طاوئ  ىاوو  عن إوادسنايمكن
 المتارف. سيت  اعممك  عن يل  قبل موعف ال  ر. 

 ع م  الرواء مراو   شرو  البج  وااللراءwww.samadtours.com  

 

$50 Discount for Booking Made Before 14 November  

Tulip HotelThis Discount doesn’t apply for Note:  

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

