
 

 املنوليازهرة  برنامج
 منتجع إزميت واسطنبولأيام يف  8 –ليالي  7

 وعشاء إفطار –خمس نجوم ازميت  -منتجع ويل بورن  
 خمس نجوم –فندق ديديمان ليفينت 

 والهبوط يف مطار إسطنبول الجديد ىلع متن خطوط أونور التركية
 ظهرا 2اإلقالع من بغداد الساعة س / ييوم الخم

 
 االول: الوصول الى إسطنبول والذهاب مباشرة الى أزميت .اليوم 

الوصول بالسالمة الى مطار إسطنبول الدولي ثم اإلستقبال بصالة اإلستقبال )بعد صالة استالم الحقائب( من قبل املندوب ثم اإلنتقال 
 تعب السفر. إستالم الغرف، ثم الراحة منو وتناول وجبة العشاء )بوفيه مفتوح(يف أزميت  املنتجعإلى 

 
 وغابات إزميت. والبحيرة املخفية ة لزيارة محمية الحيواناتاليوم الثاني: جول

محمية بعد وجبة اإلفطار يف الفندق صباحًا مقابلة املرشد السياحي حسب املوعد املتفق عليه واالنطالق بجولة ممتعة يف 
الحيوانات، وبعد ذلك التوجه للصعود إلى جبال إزميت لزيارة البحيرة املخفية الشهيرة بانواع االسماك النادرة وبعد زيارة سد إزميت 

كوي( وتناول وجبة الغداء، وبعدها سيكون وقت حر للتمتع بجمال طبيعة املكان، ومن املمكن اإلشتراك  التوجه الى قرية )سرفتية
طقة الجبلية واملغارات والشالالت و)مرتفعات بورسيت(، وبعدها بجولة إختيارية )جيب سفاري( يتم من خاللها التجول يف املن

وباالمكان التمتع بفعاليات املنتجع املسائية وحضور الحفالت  مفتوح( التوجه للعودة إلى الفندق لتناول وجبة العشاء )بوفيه
 .املتميزة التي يقدمها املنتجع

 
 يوم حر.: الثالثاليوم 

بعد وجبة اإلفطار يف الفندق صباحًا قضاء يوم حر يف املنتجع، أو اإلشتراك بجولة إختيارية إلى معشوقية وسابانجا وكارتبة، ومن ثم 
وباالمكان االستمتاع بفعاليات املنتجع وحضور الحفالت املسائية املتميزة  الفندق لتناول وجبة العشاء )بوفيه مفتوح(العودة الى 

 .التي يقدمها املنتجع
 

 ة يف معالم مدينة إزميت.جول :الرابعاليوم 
لزيارة أهم معالم مدينة مقابلة املرشد السياحي حسب املوعد املتفق عليه واالنطالق بجولة  بعد وجبة اإلفطار يف الفندق صباحًا

حل إزميت، ومن ثم ، ثم زيارة حدائق )سيكا بارك( املطلة ىلع البحر وسواإزميت اذ تبدأ بزيارة برج الساعة والذي يعد رمز مدينة إزميت
التجمع للسفر إلى مدينة إسطنبول وبعد الوصول سية للبضائع واملالبس، بعدها التوجه لزيارة مول )آوتلت( املعروف بأسعاره التناف

 واستالم الغرف سيكون وقت مسائي حر للراحة من السفر.



 

: جولة إلى أحواض األسماك )األكواريوم( وساحل فلوريا ومدينة فينيسيا املصغرة.الخامساليوم   

السياحي صباحًا يف الفندق وحسب املوعد املتفق عليه معكم واالنطالق برحلة بعد وجبة اإلفطار يف الفندق مقابلة املرشد 
ممتعة إلى أحواض األسماك )األكواريوم( حيث عروض األحياء املائية بأنواعها الغريبة ومشاهدة أسماك القرش، ثم أخذ جولة يف مول 

مدينة البندقية )فينيسيا املصغرة( والتي هي عبارة عن األكواريوم املطل ىلع ساحل فلوريا، وبعد التجول يف ساحل فلوريا زيارة 
نموذج من مدينة البندقية اإليطالية املائية بهئية مركز للتسوق، ومن ثم التجمع مرة أخرى والعودة إلى الفندق برفقة املرشد 

 السياحي.
 

 : يوم حر.السادساليوم 
يف مضيق البسفور ىلع ظهر الباخرة والذي  تراك بجولة إختياريةقضاء يوم حر يف الفندق، أو اإلشبعد وجبة االفطار يف الفندق 

يفصل قارتي آسيا وأوروبا ومشاهدة العديد من املعالم السياحية كقصر يلدز وقلعة السلطان فاتح والفلل العثمانية الخشبية الرائعة 
صري الشهير، ثم التجول يف املرسى الشهير ىلع ضفاف البسفور وكذلك الجسرين الرابطين بين القارتين، ثم بعدها زيارة السوق امل

بتجمع صيادي السمك ومطاعم املأكوالت البحرية الطازجة، وتستمر الرحلة بالتوجه الى قارة آسيا حيث يتم زيارة تل العرائس 
 )مرتفعات چامالجا( اىلع قمة يف اسطنبول حيث االطاللة الرائعة ىلع اسطنبول، ثم التجمع للعودة إلى الفندق.

 
 : يوم حر.السابعليوم ا

الى جزيرة االميرات يف بحر مرمرة، ويتم التوقف  قضاء يوم حر يف الفندق، أو اإلشتراك بجولة إختياريةبعد وجبة االفطار يف الفندق 
لو والنزول عند الجزيرة الكبرى والتوجه ألخذ جولة داخل الجزيرة بواسطة الدراجات الهوائية أو بالعربات التي تجرها الخيول )الحنطور( لخ

يرة للتجول والتسوق من سوق الجزيرة ثم الجزيرة من السيارات والتمتع بمناظر الطبيعة الربانية الساحرة ثم قضاء وقت حر يف الجز
 التجمع للعودة يف املساء بحرًا مرة أخرى الى اسطنبول ومواصلة طريق العودة الى الفندق.

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

 بالسالمة.
 

 

 

 

 



 

 

 املالحظات:

املزدوجة ، وبواقع طفل واحد ضمن الغرفة يف قائمة األسعاركما مبين تكون تكلفتهم سنوات  12-6 االطفال من -
 الواحدة 

 
 األسعار تشمل:

 تذاكر الطيران للسفر إلى تركيا والعودة منها. -
 الدخول إلى تركيا.تأشيرة  -
 االستقبال يف مطار إسطنبول الدولي من قبل مندوب االستقبال والتوصيل إلى الفندق بوسط املدينة. -
 ليالي (3)ملدة املنتجع يف ازميت مع وجبة الفطور والعشاء  االقامة يف -
 ليالي مع وجبات اإلفطار الصباحي )بوفيه فتوح(. (4) ملدة اإلقامة يف اسطنبول -
 ائب الخاصة بالفندق.جميع الضر -
 الجوالت املجانية مع املجموعة برفقة املرشد السياحي وحسب ما مذكور أعاله. -
 التنقالت البرية والبحرية يف الجوالت املشمولة بالبرنامج السياحية. -
 والتوديع بالسالمة. املندوببرفقة مطار إسطنبول الدولي التوصيل إلى  -

 :األسعار ال تشمل

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

 

 


