
 

 الرابع البرنامج 

 أنطالياومدينة  في مدينة إسطنبول أيام 8 – ليالي 7

 ** ملخص البرنامج ** 

 الوصول الى إسطنبول.   اليوم االول:

 جولة جزيرة االميرات )بالباخرة(:  اليوم الثاني:

 . جوا   رحلة السفر إلى مدينة أنطاليا الساحلية اليوم الثالث:

 جولة الى معالم مدينة أنطاليا وزيارة شالالت دودان والقلعة القديمة وسوق أنطاليا الشعبي.  اليوم الرابع:

 يوم حر او االشتراك بجولة بحرية من مدينة أنطاليا في البحر األبيض المتوسط.  اليوم الخامس:

.  اليوم السادس:  رحلة السفر للعودة إلى إسطنبول جوا 

 بجولة الى جبل كارتبة وبحيرة سابانجا وشالالت معشوقيه ومول آكاسيا.  يوم حر أو االشتراك اليوم السابع:

 العودة الى أرض الوطن.  اليوم الثامن:

 

 المالحظات: 

سنوات يكون حسابهم كما هو مبين في جدول االسعار، وبواقع طفل واحد ضمن الغرفة الواحدة    10-5االطفال من   •

 )مزدوجة أو ثالثية(. 

 األسعار تشمل: 

إسطنبولاالستقبال   • في  الدولي  أتاتورك  مطار  بوسط   في  الفندق  إلى  والتوصيل  االستقبال  مندوب  قبل  من 

 المدينة. 

( ليالي في أنطاليا، مع وجبات 3( ليالي إجمالية في إسطنبول و )4االقامة في الفنادق المختارة من قبلكم لمدة ) •

 الطعام المذكورة في جدول االسعار )بوفيه مفتوح(. 

 الضرائب الخاصة بالفنادق.جميع  •

 الجوالت المجانية مع المجموعة برفقة المرشد السياحي وحسب ما مذكور أعاله.  •

(، مع خدمات  •  والتوديع في مطار أنطاليا.  االستقبالتذاكر الطيران إلى أنطاليا )ذهابا  وإيابا 

 والتوديع بالسالمة.  المندوببرفقة   التوصيل إلى مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول •

 األسعار ال تشمل: 

 الجوالت السياحية )االختيارية( في االيام أو االوقات الحرة، والمشار اليها كـ )مقترح( )إختياري( لليوم أو الوقت الحر.  •

 تذاكر الدخول الى االماكن التي تحتاج تذاكر للدخول اليها والتي هي ضمن البرنامج. في الجوالت ووجبات الطعام  •

 مصاريف الشخصية والميني بار وغسيل المالبس والمكالمات الهاتفية في الفندق. ال •

 تذاكر الطيران للسفر إلى تركيا والعودة منها.  •

 تأشيرة الدخول إلى تركيا.  •



 

 البرنامج الرابع 

 أيام في مدينة إسطنبول ومدينة أنطاليا 8 –ليالي  7

 ** تفاصيل البرنامج ** 

 

 إسطنبول.اليوم االول: الوصول الى 

)بعد صالة استالم الحقائب( من قبل المندوب    االستقبالبصالة    االستقبالإسطنبول ثم    الوصول بالسالمة الى مطار 

عليها    بانتظاركمالذي سيكون   لوحة مكتوب  ثم    اسمكمرافعا   الفندق في إسطنبول    االنتقالالكريم    واستالم إلى 

 الغرف، ثم الراحة من تعب السفر. 

 

سهرة )اختيارية( موسيقية غنائية استعراضية على اليخت بالبحر مع وجبة العشاء في مضيق البسفور مع    اقتراح  مساءًا:

والمهرج،    استعراض  والساحر  التركي  والعرس  السلطان  وفقرة  العثماني  والفلكلور  والغناء  التركي  الشرقي  للرقص 

 قل من وإلى الفندق. وتتضمن خدمات الن

 

 جولة جزيرة االميرات )بالباخرة(:  اليوم الثاني:

بعد تناول وجبة االفطار في الفندق مقابلة المرشد السياحي في الفندق وحسب الموعد المتفق عليه معكم مسبقا  

هذه الجزيرة  واالنطالق بجولة بحرية إلى جزيرة االميرات في بحر مرمرة وتستغرق المسافة من وسط إسطنبول الى  

كم مربع    5.46حوالي ساعة ونصف تقريبا ، ويتم التوقف والنزول عند الجزيرة الكبرى )بيوك أضا( التي تبلغ مساحتها  

بالعربات   أو  الهوائية  الدراجات  المحاطة بغابات الصنوبر بواسطة  الجزيرة  )اختيارية(   -الكهربائية   والتوجه ألخذ جولة داخل 

السيار من  الجزيرة  والبيوت  لخلو  القديمة  العثمانية  الفلل  ومشاهدة  الساحرة  الخالبة  الطبيعة  بمناظر  والتمتع  ات 

الشعبية   الجزيرة  اسواق  من  والتسوق  للتجول  الجزيرة  في  حر  وقت  قضاء  ثم  الفيكتورية   الريفية  والمنازل  الخشبية 

 ومواصلة طريق العودة إلى الفندق.  والمحالت التجارية ثم التجمع للعودة في المساء بحرا  مرة اخرى إلى اسطنبول

 

االمراء وأصبحت فيما بعد مصيفا  خاصا    لكل  البيزنطية وكانت تعتبر منفى  الفترة  بهذا االسم منذ  الجزيرة  م/ ُسميت 

ومالذا    والضجيج  المدينة  عن صخب  لالبتعاد  األولى  المثالية  السياحية  الوجهة  حاليا   وتعتبر  العثمانية  الدولة  لسلطانات 

 ياح.   للس

 

 .جواً  الساحلية أنطاليارحلة السفر إلى مدينة : الثالثاليوم 

بعد اإلفطار في الفندق التهيؤ للسفر، ثم التوجه الى المطار برفقة المندوب بالموعد المحدد للطيران وبعد الهبوط   

بإنتظاركم جنوبا  كيلو متر من اسطنبول    780)  أنطاليافي مدينة   ( يتم االستقبال هناك من قبل مندوبنا الذي يكون 

عليها اسمكم  مكتوب  لوحة  رافعا   االستقبال  الفندق في    بصالة  الى  الوصول  وبعد  الفندق،  الى  االنتقال  ثم  الكريم 

  يتم استالم الغرف ومن الممكن قضاء وقت مسائي حر ومن ثم العودة الى الفندق والمبيت.  أنطاليامدينة 

 



 

 

 الشعبي.جولة الى معالم مدينة أنطاليا وزيارة شالالت دودان والقلعة القديمة وسوق أنطاليا اليوم الرابع: 

بعد وجبة االفطار في الفندق مقابلة المرشد السياحي صباحا  في الفندق وحسب الموعد المتفق عليه معكم مسبقا    

، اذ تبدأ الرحلة بجولة في المدينة الي مصب الشالل على البحر المتوسط وزيارة حديقة دودان والتقاط الصور ثم إلى  

كم، و تتألف من منبعين هما:    28حيث تبعد هذه الشالالت عن انطاليا  دقيقة    ٢٠الشالل الرئيسي على بعد حوالي  

طريق سلم   عن  إليها  الوصول  يمكن  التي  الكهوف  من  العديد  بوجود  الشالالت  هذه  وتتميز  بيناربازي،  و  كيركغوزلر 

اعب وجهك  حلزوني ضيق خلف الشالل، كما يمكنك التمتع بالجلوس على مقاعد مقابلة لسفح الشالل لتترك الرذاذ يد

وتذوق  واالسترخاء  للجلوس  األشجار  تحت ظالل  المنتشرة  المقاعد  من  العديد  وهناك  الحارة،  الصيف  أيام  في  خاصة 

التركي   الكعك  من  طبق  إلى  باالضافة  هناك،  المنتشرة  الصغيرة  المطاعم  في  بكثرة  يباع  الذي  السلمون  سمك 

المتابعة   ثم  الغداء  وتناول  اليوفكا  عجينة  من  قلب المصنوع  في  تقع  التي   ) القديمة  المدينة   ( المدينة  وسط  إلى 

المدينة و تتمتع بسحر تاريخي يجذب اليها السياح من جميع انحاء العالم لالستمتاع بنكهة العراقة و القدم وتعتبر مكانا  

الحجارة   المدينة سور من  يحيط  الضيقة  أزقتها  و  بالحصى  المليئة  والتجوال في شوارعها  للمشي   الكبيرة مما جميال 

يترك بصمة معمارية أصيلة تشتهر بها تركيا و من معالمها السياحية التي تستحق المشاهدة بوابة هادريان برج الساعة 

المئذنة المكسورة اضافة الى المساجد والكنائس و الحمامات و المنازل الخشبية و  محالت لبيع الصور التذكارية واخرى  

ألسواق الشعبية والمارينا )الميناء القديم( والدخول إلى أحد الموالت وبعدها يكون التجمع  للحلويات والبهارات. وزيارة ا

 مرة ثانية للعودة الى الفندق مساءا  والمبيت. 

 

 او االشتراك بجولة بحرية من مدينة أنطاليا في البحر األبيض المتوسط. يوم حر: الخامساليوم 

الفندق مقابلة المرشد السياحي  واالنطالق برحلة على متن قارب بحري يمتاز ان بعد تناول وجبة اإلفطار الصباحية في 

فيه جميع الخدمات السياحية المطلوبة وقضاء وقت مميز ورائع واالستمتاع بفقرات الدي جيه و الرقص و حفلة راقصة 

ين الحين واالخر في عرض  مع الدخان الصناعي و فقاعات الصابون من الصباح وحتى المساء ويقوم القارب بالتوقف ب

البحر لتكون فرصة للسواح بالنزول الى الماء والسباحة لمن يرغب بذلك،ثم االستمتاع بتناول وجبة الغداء الشهية على  

متن القارب  و تستمر الرحلة البحرية الشّيقة بالتمتع بمشاهدة الجزر الجميلة مثل جزيرة الفئران التي استخدمت قديما 

حيث ينفى المجرمين فيها واما يموتون جوعا او تاكلهم الفئران الموجودة على تلك الجزيرة ومن ثم كمنفى للمجرمين  

الوصول الى منطقة المياه النقية في البحر االبيض المتوسط، والقاء نظرة بانورامية خالبة على شاطئ انطاليا  ومن 

 مبيت. ثم العودة مرة أخرى الى الشاطئ والتجمع والتوجه الى الفندق وال

 

 رحلة السفر للعودة إلى إسطنبول جوًا. : السادساليوم 

بالوقت المحدد    أنطاليامطار    إلىبعد وجبة اإلفطار في الفندق التهيؤ للسفر لتبدأ رحلة العودة الى إسطنبول بالتوجه  

سطنبول ويتم إلى الفندق في إ ستقبال في المطار من قبل مندوبنا والتوصيل  إسطنبول ويتم اإل ثم الطيران نحو  

 استالم وتوزيع الغرف في الفندق ومن ثم قضاء وقت مسائي للراحة من السفر. 

 



 

 أو االشتراك بجولة الى جبل كارتبة وبحيرة سابانجا وشالالت معشوقيه ومول آكاسيا. يوم حراليوم السابع: 

ار في الفندق مقابلة المرشد السياحي في الفندق وحسب الموعد المتفق عليه معكم مسبقا  بعد تناول وجبة االفط

عن  الساعتين  بحوالي  وتبعد  لوالية سكاريا  تابعة  مرمرة في وهي  إقليم  تقع في  التي  إلى مدينة سابانجا  وننطلق 

بحيرة مساحتها   بوجود  وتتميز   ، ادبازاراي وخ  45إسطنبول  مرج  بين  وتقع  مربع   محاطة كم  ازميت وهي منطقة  ليج 

بالجبال يغمرها الهدوء والجمال الطبيعي من جميع االتجاهات يقصدها من يبحث عن االسترخاء بين الطبيعة وباإلمكان 

تتوفر   البحيرة كما  )الحنطور( ألخذ جولة حول  الخيول  أحد عربات  أو استئجار  البحيرة   للتجول في  المائية  الدراجات  ركوب 

و  األماكن  جبل  بعض  قمة في  اعلى  الى  الصعود  والتلفريك حيث  والمراجيح  دبابات سابانجا  مثل  السياحية  النشاطات 

كارتبة الواقع شرق خليج كوجالي و يكون مفتوح وهو يختلف كليا عن تلفريك اسطنبول المغلق والتمتع بالثلوج والتزلج  

معشوقيه   غابات  في  وستكون  الغداء   وجبة  تناول  فترة  ستحين  بشالالتها وبعدها  للتمتع  السواح  يرتادها  التي 

والمطاعم والكافيات المطلة على الشالل، وبعد االنتهاء من وجبة الغداء سنقوم زيارة مول آكاسيا  الذي يصنف من 

 أعلى مراكز التسوق من حيث المستوى وبعدها التجمع والتوجه إلى الفندق. 

 

 : العودة الى أرض الوطن. الثامن اليوم 

اإلفطار في الفندق اإلستعداد للسفر وتسليم الغرف ثم التوجه الى مطار آتاتورك الدولي في إسطنبول للعودة  بعد 

 الى أرض الوطن والتوديع بالسالمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


