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 برنامج زهرة التيوليب
 بورصا -كارتبة  –معشوقية  –سابانجا  – أيام يف مدينة إسطنبول 8 –ليالي  7

 خمس نجوم –فندق ديديمان شيشلي 
  والهبوط يف مطار إسطنبول الجديد ىلع متن خطوط أونور التركية

 ظهرا 2اإلقالع من بغداد الساعة يوم السبت / 

 جانًا ((ارتبة مكالبرنامج جولة سابانجا ومعشوقية و)) هدية 

 
 اليوم االول: الوصول الى إسطنبول.

الفندق  الوصول بالسالمة الى مطار إسطنبول الدولي ثم اإلستقبال بصالة اإلستقبال )بعد صالة استالم الحقائب( من قبل املندوب ثم اإلنتقال إلى
 عب السفر.يف إسطنبول وإستالم الغرف، ثم الراحة من ت

 
 اليوم الثاني: جولة مضيق البسفور والسوق املصري ومول أوليفيوم.

بعد وجبة االفطار يف الفندق مقابلة املرشد السياحي صباحًا يف الفندق وحسب املوعد املتفق عليه معكم واإلنطالق بجولة بحرية يف مضيق 
وأوروبا ومشاهدة العديد من املعالم السياحية ىلع ضفتي البسفور كقصر يلدز وقلعة السلطان البسفور ىلع ظهر الباخرة والذي يفصل قارتي آسيا 

ول يف فاتح والفلل العثمانية الخشبية وكذلك الجسرين الرابطين بين القارتين، ثم بعدها زيارة السوق املصري الشهير والجامع الجديد، ثم التج
أكوالت البحرية الطازجة، و بعدها التوجه الى مول أوليفيوم حيث يعتبر من مراكز التسوق ذات املرسى الشهير بتجمع صيادي السمك ومطاعم امل

 األسعار املناسبة، وبعد قضاء وقت ممتع للتسوق التجمع والعودة إلى الفندق
 

 أو االشتراك بجولة الى بورصا. اليوم الثالث: يوم حر
راك بجولة )إختيارية( إلى جبل أولوداغ )الجبل العظيم( والتلفريك يف مدينة بورصا الخضراء، بعد وجبة االفطار يف الفندق قضاء وقت حر، أو اإلشت

ين ثم حيث تبدأ الرحلة بالتوجه برًا من الفندق يف الطرف األوروبي الى الطرف اآلسيوي من اسطنبول بعد عبور الجسر املعلق الرابط بين القارت
عبور السّواح مع السيارات الى مدينة يالوا ثم تكملة الطريق البري وصواًل الى مدينة بورصا الخضراء والبدء عبور بحر مرمرة بواسطة العّبارة الخاصة ب

عة والباردة، بصعود الجبل بواسطة التلفريك وتناول وجبة الغداء فوق الجبل حيث الشواء باملناقل )باربي كيو( بين اشجار السرو واجواء الطبيعة الرائ
يف الجبل للتمتع باملناظر الطبيعية والجو البارد ثم النزول مساءًا بواسطة التلفريك أيضًا والتوجه الى مدينة اسطنبول برًا  بعدها قضاء وقت حر

 وبحرًا وإلى الفندق واملبيت.
 

 اليوم الرابع: جولة إلى أحواض األسماك )األكواريوم( وساحل فلوريا ومدينة فينيسيا املصغرة.
فندق مقابلة املرشد السياحي صباحًا يف الفندق وحسب املوعد املتفق عليه معكم واالنطالق برحلة ممتعة إلى بعد وجبة اإلفطار يف ال

ىلع  أحواض األسماك )األكواريوم( حيث عروض األحياء املائية بأنواعها الغريبة ومشاهدة أسماك القرش، ثم أخذ جولة يف مول األكواريوم املطل
ساحل فلوريا زيارة مدينة البندقية )فينيسيا املصغرة( والتي هي عبارة عن نموذج من مدينة البندقية اإليطالية  ساحل فلوريا، وبعد التجول يف

 املائية بهئية مركز للتسوق، ومن ثم التجمع مرة أخرى والعودة إلى الفندق برفقة املرشد السياحي.
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 ,)إختياري( ولأو االشتراك بجولة الجزء االسوي من إسطنب اليوم الخامس: يوم حر

كيلومتر من  90البحيرة املخفية )تبدأ بزيارة الطرف االسيوي  بعد وجبة االفطار يف الفندق قضاء وقت حر، أو اإلشتراك بجولة )إختيارية( يف
اخذ جولة نهرية او إسطنبول(. بعدها التوجه الى قرية آغوا حيث يتم تناول وجبة الغداء ىلع ضفاف النهر ويمكن القيام ببعض النشاطات مثل 

حيث يمكن االستجمام ىلع شواطى الساحل  ركوب التلفريك املائي وكذلك الدراجات البرية. وبعدها نتوجه إلى سواحل شيال البحرية
( حيث يجمع هذا املركز بين VIASEAفيا سي )وهو مول يف اسطنبول  مراكز التسوق اضخم وأجملبعدها التجمع وزيارة احد هناك، .والسباحة

 .ثم التجمع مساءًا والعودة الى الفندقالرقي والجمالية وتنوع االنشطة ومحالت التسوق املتنوعة ذات التخفيضات املستمرة، 
 

 اليوم السادس: جولة الى سابانجا وشالالت معشوقية ومول آكاسيا.
تفق عليه وننطلق إلى مدينة سابانجا والتوقف بعد وجبة اإلفطار يف الفندق سنقابل املرشد السياحي صباحًا يف الفندق وحسب املوعد امل

كيلومتر من اسطنبول( الشهيرة بطبيعتها الرائعة وسنقضي وقتًا ممتعًا جنب البحيرة وسيكون بإمكاننا ركوب الدراجات  132انجا )بعند بحيرة سا
، ومن املمكن أخذ جولة بواسطة دراجات الجيب املائية للتجول يف البحيرة أو نستأجر أحد عربات الخيول )الحنطور( ألخذ جولة حول البحيرة

طلة سفاري، وبعدها ستحين فترة تناول وجبة الغداء وستكون يف غابات معشوقية التي يرتادها السواح للتمتع بشالالتها واملطاعم والكافيات امل
 والعودةوبعدها التجمع  الشهير( AKASYA MALLجولة يف غابات وشالالت معشوقية، ثم زيارة مول آكاسيا ) بعدها يكون وقت ألخذىلع الشالل، 

 إلى الفندق
 

 أو االشتراك برحلة عروض الدالفين ومينيا تورك وهضبة بييرلوتي. اليوم السابع: يوم حر
عروض بعد وجبة االفطار يف الفندق مقابلة املرشد السياحي صباحًا يف الفندق وحسب املوعد املتفق عليه معكم واالنطالق بجولة إلى 

ركيا والتي الدالفين املمتع وبعده زيارة مينيا تورك )بانوراما تركيا املجسمة( وهي عبارة عن مجسمات ألبرز املعالم األثرية ورموز الحضارات يف ت
ي وهضبة ( تقوم بعرض جولة الى ابرز معالم اسطنبول السياحية، بعدها رحلة الى خليج القرن الذهب4Dتحتوي ىلع سينما رباعية االبعاد )

تع بيارلوتي وصعود تلفريك إسطنبول ثم اخذ جولة باملقاهي والكافيهات ذات االطاللة املميزة من اىلع هضبة بيارلوتي وهي فرصة للزائر للتم
ة الى بمنظر رائع ملدينة اسطنبول وبعدها مشاهدة ضريح ابو ايوب االنصاري ثم أخذ وقت حر للتجول يف سوق أيوب الشعبي، ثم التجمع والعود

 الفندق برفقة املرشد السياحي.
 

 اليوم الثامن: العودة الى أرض الوطن.
 الدولي للعودة إلى أرض الوطن والتوديع بالسالمة. إسطنبولبعد اإلفطار يف الفندق اإلستعداد للسفر وتسليم الغرف ثم التوجه الى مطار 
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 املالحظات:

 ، وبواقع طفل واحد ضمن الغرفة الواحدة )مزدوجة أو ثالثية(.يف قائمة األسعاركما مبين تكون تكلفتهم سنوات  12-6 االطفال من -
 

 األسعار تشمل:

 تذاكر الطيران للسفر إلى تركيا والعودة منها. -
 تأشيرة الدخول إلى تركيا. -
 وسط املدينة.االستقبال يف مطار إسطنبول الدولي من قبل مندوب االستقبال والتوصيل إلى الفندق ب -
 ( ليالي مع وجبات اإلفطار الصباحي )بوفيه مفتوح(.7االقامة يف الفندق املختار من قبلكم ملدة ) -
 جميع الضرائب الخاصة بالفندق. -
 الجوالت املجانية مع املجموعة برفقة املرشد السياحي وحسب ما مذكور أعاله. -
 بالبرنامج السياحية.التنقالت البرية والبحرية يف الجوالت املشمولة  -
 والتوديع بالسالمة. املندوببرفقة مطار إسطنبول الدولي التوصيل إلى  -

 :األسعار ال تشمل

 الجوالت السياحية )االختيارية( يف االيام أو االوقات الحرة، واملشار اليها كـ )مقترح( )إختياري( لليوم أو الوقت الحر. -
 ر للدخول اليها والتي هي ضمن البرنامج.تذاكر الدخول الى االماكن التي تحتاج تذاك -
 املصاريف الشخصية وامليني بار وغسيل املالبس واملكاملات الهاتفية يف الفندق. -

 
 


