
 

 

 

 

 

 أيام مع برنامج كامل 4اسطنبول 
 (Pegasus Airlines) كانون الثاني  02 –كانون أول  30من 

 
 إلى مطار الوصففففففففولفجرا  05:15 السففففففففاع  Pegasus Airlinesطيران على متن  : التجمع في مطار بيروت الدولي للسفففففففف راليوم األول

و ت حر ,  14:00السفففاع   ، اسفففتام ال ر المختار االسفففتلبال من  بل مندوبينا في المطار، االنتلال إلى ال ند  ، 08:05السفففاع   صفففبي  
 ب سب الرغب . 

ي  والتاريخي  الم ال  السففففياحممتع ضففففمن  ول  بالمركب في البوسفففف ور بين رسففففيا وأوروبا وألم لم اين  أ   و ت  اإلفطار، و ضففففا : اليوم الثاني
ال ديل  التي تجسفف     Miniaturk.ب د ألم ايار  )أ مل  صففر في اسففطنبول على البوسفف ور(  صففر لولما بةج باالضففاف  الى ايار   للمدين 

 تركيا كامل  في حديل  واحد 
لطان أحمد )المسجد الس مسجد ولروم )ميدان سبا  الخيول(،اإلفطار، و ضا  نةار كامل في ايار  اآلثار البيزنطي  وال ثماني :  يب :اليوم الثالث

 .األار (، مت ف رياصوفيا، مت ف توبكابي )الباب ال الي و صر الساطين(
, الوصففول 3522: السففاع  ظةرا، و ت حر واالنتلال إلى المطار للسفف ر إلى بيروت 12اإلفطار، و ت حر، تسففلي  ال ر  السففاع   :رابعاليوم ال
  بالسام  23:25الساع  

 
النلل من  ،أيام 4 إل ام  في ال ند  المختار مع و بات اإلفطار لمد ا المطارات، : تذكر  الطائر  أ ابا وايابا شامل  ضرائب الس ر يشمل

 .المطار إلى ال ند  وبال كس
والطلبات  ، والسففففياحي ، المرشففففد السففففياحيالزيارات ورسففففوم الدإول إلى األماكن األثري   ،لوالر)إلزامي(  15تأمين السفففف ر: السفففف ر ال يشففففمل

 الشخصي .

 : الس ر للشخص الواحد

 

 فند  / منطل  ثاثي  مزلو   م رل  12-6ط ل 
350 440 365 360 Tulip Pera  Hotel 

445 625 485 470 Elysium 5* DLX New (Taksim) 

410 605 490 470 Elite World 5* (Taksim) 

-- 760 580 595 Intercontinental 5* DLX (Taksim) 

445 845 595 585 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 فلط 95ط ل لون سنتين: يدفع 

  لوالر 310مع ا له في ال رف :  وما لون سنوات 5ط ل 

   مراكز تجاري   -ما ي  –سيت  تزويدك   بائ   عن ألماكن التي يمكن االستمتاع بةا إال أو ات ال راغ )مطاع– Outlets - 

  .استام ال ر  عند الوصول يكون الساع  الواحد  ظةرا، ولكن في حال توفر ال ر  منذ الصباح سيت  استامةا على ال ور 

  أما بالنسفففففب  للجوااات األإرج الر ا  مرا    الشفففففرو   – ك د ألنى  أشفففففةر من تاريو ال ول  6لمد  صفففففال   لبنانيالمطلوب:  واا سففففف ر
 www.evisa.gov.trالجديد  للتأشير  

  أن يت  استبدال يوم بآإر أو الليام بجول  سياحي  يوم الوصول أو ال ول  بسبب أيام عمل  وألسباب طارئ  إار   عن إرالتنايمكن
 المتاحف. سيت  اعامك  عن ألم  بل موعد الس ر. 

  على  الر ا  مرا    شرو  ال جز واالل ا www.samadtours.com 
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