
 
 

 

 الشركة االوىل املتخصصة فى السياحة اخلارجية وشهر العسل

–  

 أيام 8/ليايل  7  ولـبـنـطـإس

 6/7/2016من يوم  أربعاءأسبوعيا كل 
 رحلة مضيق البسفور مجانا –اليوم االول 

 لمدة جولة لخذ الداخلي الميناء الي نتقالاال  عصرا 5 الساعة تمام في التجمع يتم الغرف أستالم و هللا بسالمة الوصول بعد
 ا مجمع ثم لوروبي ا الجلود معرض الي لنتقال ا لنتهاء ا بعد و البحري البسفور مضيق في الخاصة المركب بواسطة ساعتين
 . مبيت و الفندق الي 7 الساعة تمام في العودة و لوليفيوم

 دوالر 011 صباحا 13:21 الساعة )السعر شامل التليفريك + الغداء ( بورصة مع افيالو مدينتي رحلة – الثاني اليوم
 دوالر 57 للطفل للفرد

 منطقة بزيارة سنقومو مرمرة بحر منطقة مدن اجمل من المدينة تعتبر يالوا" مدينة الي بالتوجه الباكر الصباح في رحلتنا تبداء
 مدينة الي نتجه ثم – الرحلة سعر شامل غير – الرصاصية المياه ماممات ودوول الخالبة بالمناظر تمتاع لالس الترمال
 الصحيه والينابيع الجبال ميث حاليا والصناعية والعالجية يةياحالس المدن اهم من وتعد العثمانية للدولة عاصمة أول بورصه

 لتناول توية مس منطقة اعلى الى الحديث التلفريك بواسطة الصعود ويتم بورصه مدينة في أولوداغ جبال سلسلة الي التوجه ثم
 . اسطنبول الي العودة ثم الحرير وسوق القديمة المنطقة وزيارة المدينه الى الذهاب ثم الغداء وجبة

 دوالر 01 للطفل للفرد دوالر 71  صباحا 9:00 الساعة المدينة معالم رحلة -لث الثا اليوم

الدولة العثمانيه تعنى الحكم والتراث وتبدأ الرحلة بزيارة قصر التوب كابي بجولة داخل القصر وزيارة فسم المجوهرات  
والمقدسات االسالمية المنقولة من مدينة مكة المكرمه و اثار الخلفاء الراشدين أو متحف االياسوفيا والذي كانكنيسة القديسة 



 
 

 

ثم نقوم بزيالرة مسجد السلطان أحمد وساحة سباق الخيل العثمانى وزيارة . الي متحف سانتاسوفيا ثم تحول الي مسجد ثم 
 . السوق المصري والجامع الجديد ثم العودة للفندق للمبيت

 

 رلفرد ل دوال  77القديمة للمدينة01.11 الساعة - التقسيم لمنطقة 03.91الساعة ) ميوزيك جار( العشاء سهرة مساءا
 دوالر 01 للطفل

 ورقصة العالم لغات بجميع مطرب مع العشاء سهرة سامت هي العائلي والطرب والغناء الشعبي والفن التركي الفلكلور
 خرالفا العشاء وجبة و والمعشوق العاشق

 

  دوالر 05 للطفل دوالر 57للفرد03.91 الساعة التجمع البسفور مضيق فى بالمركب عشاء سهرة أو 

 .التركي والفلكلور الشرقي الرقص ميث البسفور مضيق في مركب فى التركي بالعشاء ةخرفا سهرة 

 

  دوالر 51 للطفل دوالر  57للفرد صباحا 12:21 الساعة الميرات جزر رحلة -رابع ال اليوم

 الموجودة الجزر هم بأ مرورا السفينة بواسطة صباحا أ تبد البحرية رحلتنا .مرمرة لبحر القليمية المياه في تقع الميرات جزر
 وبعد الخيل عربات بواسطة ويالية جولة في الجزيرة انحاء في التجول ثم ومن )الكبيرة الجزيرة ( أهمهم و مرمرة بحر في

 اسطنبول الى العودة ثم الغداء بة وج لتناول مر وقت العودة

 

 صباحا 13:21 الساعة التجمع الكارتبه جبل – سابانجة مدينة و المعشوقية قرية الجليد علي جالتزل رحلة -اليوم الخامس 
 دوالر 37 للطفل للفرد دوالر 52

 القروي التركي لفطار ا وجبة لتناول المعشوقية قرية الي نتجه المعلق بالكوبري مرورا و الفندق من لنطالق ا بعد و صباحا
 – بطاطس و سجق , وضراوات , تركي و أبيض جبن , بيض , عسل , زبد , زيتون –رقائق خبز) المعشوقية قرية في

 مر قت و كارتبه منطقة ) الجو حالة يشطرت ( الجبل أعلي الي نتقال ال ا بعد ) قهوة أو شاي , ساونة و باردة مشروبات
 مطعم الي لنتقال ا يتم الثالثة الساعة تمام عند رية التذكا الصور ألتقاط و مشاهدتهم بروعة تمتاع لس ا أو الجليد علي للتزلج
 علي بالمرور نقوم العودة طريق في و الغداء من لنتهاء ا بعد ) دجاج – تركي كفتة – مشوي سمك ( أوتيارك من الغداء
 . مبيت و الفندق الي العودة ثم ليت لوت ا مجمع

 :اليوم السادس

 .ثم يوم حر من أختيارك  االفطار بالفندق

 :سابعاليوم ال

 .أختياركثم يوم حر من   االفطار بالفندق

  :اليوم الثامن

 االفطار بالفندق ثم االستقبال لتوصيلكم الي المطار والعوده الي القاهرة

 
 



 
 

 

 

 

 تاريخ العوده تاريخ الذهاب
6/7/6106 13/7/6106 

13/7/6106 61/7/6106 

61/7/6106 67/7/6106 

67/7/6106 13/10/6106 

13/10/6106 01/10/6106 

01/10/6106 07/10/6106 

07/10/6106 62/0/6106 

62/0/6106 30/10/6106 

30/10/6106 17/10/6106 

 ١١-٦الطفل  ٥-٢الطفل  ثالثية/ الفرد مزدوجه/ الفرد فرديه * املوقع اسم الفندق

Kaya Madrid Hotel  Aksaray 3* 8844 0843 0843 9111 0918 

Monopol / Bristol Hotel Taksim 3* 8488 0198 0198 1999 3995 

Prestige Hotel Laleli 4* 5170 3999 3999 1999 3195 

Taksim Life Hotel Taksim 4* 6444 4444 4444 1999 4444 

Grand Hotel De Pera / 
Feronya Hotel 

Taksim 
 

4* 6666 4577 4577 1999 3444 

Opera Hotel Taksim Taksim 4* 7245 4955 4955 1999 3195 

Grand Oztanik Hotel / 
Metropolitan Hotel 

Taksim 4* 9700 6385 6385 1999 4475 

Mercure Topkapi Hotel 
HOT DEAL**** 

Topkapi 4* 6777 4666 4666 1999 3666 

MOVENPICK GOLDEN HORN 
HOT DEAL**** 

GOLDEN 
HORN 

5* 9150 5955 5955 1999 5888 

THE ELYSUM SOFITEL 
TAKSIM 

HOT DEAL**** 

TAKSIM 5* 11255 7175 6888 1999 4555 



 
 

 

:االسعار تشمل    
 . الطيران شارترتذاكر الطيران ذهاب وعودة علي  -0
 .باسطنبول للفندق والعكس صبيحةاالنتقاالت من مطار -6

 .أيام 8/ ليالي  7االقامه بالفنادق المذكوره أعاله بغرفه عاديه لمده -3

 .المذكوره أعالهوجبة االفطار بجميع الفنادق -2

 .رحلة بحرية لمضيق البسفور واماكن المشتريات باسطنبول-5

:االسعار ال تشمل    
 .جنيها مصريا 570=تأشيره دخول تركيا  -0

 جنيها مصريا 550= رسوم مغادره المطار  -6

 .الزيارات السياحية المرفقه بالبرنامج -3

:طريقة السداد    
أن يتم دفع باقي الرحلة علي دفعات قبل ميعاد السفر تحدد علي حسب شروط علي االقل من سعر الرحلة علي % 51يتم سداد 

 الحجز

:ملستندات املطلوبه    
 .جواز سفر ممغنط صالح لمدة ستة أشهر علي االقل .0
 .صورة من جواز السفر .6
 .صورتين شخصيتين خلفية بيضاء .3
 .جواب من جهة العمل .2
 .كشف حساب بنكى عن حركة آخر ستة أشهر .5

:مالحظات هامة     
 . سرير إضافي+ جميع الغرف الثالثية عبارة عن غرفة مزدوجة  -0

 .راً ظه 06:11ظهراً يوم الوصول و إخالء الغرف الساعة  16:11يتم أستالم الغرف بداية من الساعة  -6

 .أى زيادة قد تطرأ على أسعار الطيران نتيجة زيادة أسعار الوقوداالسعار اعاله ال تشمل  -3

السفرنتيجه  عدم حاله وفى العميل قبل من يتم وذلك التجنيد اداراه من السفر تصريح استخراج مراعاه التجنيد سن فى هم من للذكور -4

 مبالغ ماليه ايه للعميل يرد وال بالكامل الرحله قيمه خصم ويتم العميل مسئوليه ذلك يعتبر السفر تصريح استخراج عدم

 .تاريخ يوم السفريحدد سن الطفل علي حسب  -5

عاما يراعي استخراج تصريح امنى للسفر من ادارة الجوازات بمجمع التحرير  45الي  00من سن  والنساء  للذكور -6

 يرد وال بالكامل الرحله قيمه خصم ويتم العميل مسئوليه ذلك يعتبر السفر تصريح استخراج السفرنتيجه عدم عدم حاله وفى
 .مبالغ ماليه ايه للعميل


