
 

 البرنامج الثالث 

 أيام في مدينة طرابزون  8 –ليالي  7

 ** ملخص البرنامج ** 

 الوصول الى طرابزون.   اليوم االول:

 جولة الى معالم مدينة طرابزون الجبلية وبحيرة سيراكول ومرتفعات بوزتبه. اليوم الثاني:

 يوم حر او االشتراك جولة الى مرتفعات السلطان مراد.  اليوم الثالث:

 جولة مدينة آيدر الجبلية ووادي العاصفة وشالل اسكيد اوغلو والجسر العثماني.  اليوم الرابع:

 جولة مرتفعات دير سوميال وجبل زيكانا ومغارة كاراجا وقرية هامسي كوي. او االشتراك ب  يوم حر اليوم الخامس:

 الكرميتلي ومصنع الشاي. جولة الى قرية وبحيرة جبل أوزنگجول وجسر  اليوم السادس:

 جولة الى مقاطعة ريزا. أو االشتراك ب  يوم حراليوم السابع: 

 العودة الى أرض الوطن.  اليوم الثامن:

 

 : المالحظات

 االطفال دون السن الخامسة مجانًا بدون سرير.  •

الغرفة    10-5االطفال من   • واحد ضمن  وبواقع طفل  اعاله،  كما مبين  يكون حسابهم  أو سنوات  )مزدوجة  الواحدة 

 ثالثية(. 

 : األسعار تشمل

طرابزون • مدينة  في  الدولي  طرابزون  مطار  في  الفندق  االستقبال  إلى  والتوصيل  االستقبال  مندوب  قبل  من 

 بوسط المدينة. 

 ( ليالي مع وجبات اإلفطار الصباحي )بوفيه مفتوح(. 7االقامة في الفندق المختار من قبلكم لمدة ) •

 الضرائب الخاصة بالفندق.جميع  •

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

 والتوديع بالسالمة.   المندوببرفقة  التوصيل إلى مطار طرابزون الدولي في مدينة طرابزون •

 : األسعار ال تشمل

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

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

 المصاريف الشخصية والميني بار وغسيل المالبس والمكالمات الهاتفية في الفندق.  •

 كيا والعودة منها. تذاكر الطيران للسفر إلى تر  •

 تأشيرة الدخول إلى تركيا.  •



 

 البرنامج الثالث 

 أيام في مدينة طرابزون  8 –ليالي  7

 ** تفاصيل البرنامج ** 

 

 . طرابزوناليوم االول: الوصول الى 

الدولي ثم اإلستقبال بصالة اإلستقبال )بعد صالة استالم الحقائب( من قبل    طرابزونالوصول بالسالمة الى مطار  

الفندق في   إلى  اإلنتقال  ثم  الكريم  لوحة مكتوب عليها إسمكم  رافعًا  بإنتظاركم  الذي سيكون   طرابزونالمندوب 

 وإستالم الغرف، ثم الراحة من تعب السفر. 

 

 طرابزون الجبلية وبحيرة سيراكول ومرتفعات بوزتبه.جولة الى معالم مدينة  اليوم الثاني: 

مسبقًا   معكم  عليه  المتفق  الموعد  وحسب  الفندق  في  السياحي  المرشد  مقابلة  الفندق  في  اإلفطار  وجبة  بعد 

المتكون من ثالث   األبيض  اتاتورك  أهمها قصر  مـــــــن  التاريخية والتي  المعالم  أبرز  لبدء جولة ممتعة تضم  االستعداد 

كيلومترات من وسط مدينة طربزون  و يعد احد اجمل معالم السياحة   7بق ويقع على تلة سوغ كسو على بعد  طوا

عام   القصر  بناء  تم   ، تركيا  طرابزون  يمكنكم   1890في  الرائع.  الحالي  بشكله  اصبح  ان  الى  ترميمه  إعادة  وتمت 

ال انواع  الحديقة الخارجية للقصر والتي تضم أجمل  التذكارية االستمتاع بجمال  التقاط أجمل الصور  زهور، حيث يمكنكم 

هناك. ودخول القصر واالستمتاع بمشاهدة العديد من القطع األثرية التي يعود تاريخها الى ما قبل القرن التاسع عشر  

لقريب ، ومنها المالبس واألثاث واللوحات الفنية وغيرها  بعدها القيــام بزيارة لمتحف آيا صوفيا المطل على البحر وا

من شاطيء البحر االسود وهو باالصل كنيسة بيزنطية يعود تاريخ بنائها القرن الثالث عشر وقد كان من أجمل الكنائس  

صوفيا   آيا  حديقة  في  القديمة  الرومانية  االعمدة  مشاهدة  يمكن  خالله  ومن  تركيا  في  التاريخية  البيزنطية  والمعالم 

التابعة ال القبور  تاريخها الى عام  باالضافة الى العديد من  العثمانيين والتي يعود  ميالدي    1500بناء بعض السالطين 

تقريبًا, باالضافة الى برج الجرس بجانب متحف آيا صوفيا والمدفع الحديدي الكبير, ومن ثم زيارة بحيرة سيرا  وهي بحيرة  

كم. تقع في حضن   25رابة  طبيعية ساحرة الجمال يتواجد على ضفافها مطاعم ومقاهي وتبعد عن مدينة طرابزون ق

الجبال المكسوة بالمراعي الدائمة الخضرة التي تنساب مياه جداولها من بين صخورها التي تنتهي بالبحيرة. االلوان في  

تلك المنطقة ستجعلك تشعر باالرتياح والطمأنينة. بحيرة جميلة وكبيرة تكونت من السيول الشتوية امتزجت مياهها 

فها من كل جانب. عدا عن الحيوانات التي ستراها. ويحين موعد تناول وجبة الغداء وتكون في  بخضرة االشجار التي تح

احد اشهر المطاعم المطلة على البحيرة، وبعد اخذ جولة في البحيرة بواسطة الدراجات الهوائية المائية)اختيارية( يكون  

ا الرائعة على جميع  بإطاللتها  الميت  التوجه الى مرتفعات بوزتبة الشهيرة  البحر  طراف مدينة طرابزون كما تطل على 

بنحو   البحر  سطح  مستوى  عن  مسافة    700وترتفع  وتبعد  التي   3متر،  بالُخضرة  التلة  وتتمّيز   ، المدينة  مركز  عن  كم 

الوجهات  أحد  تجعلها  رائعة  استرخائية  بانوراميه  اطالله  من  توفره  وبما  الصغيرة  والغابات  الُمزهرة  األشجار  و  تكسوها 

 لطبيعية الجاذبة ، ثم التجمع مساءًا للعودة إلى الفندق والمبيت. ا

 



 

 جولة الى مرتفعات السلطان مراد.يوم حر او االشتراك اليوم الثالث: 

بعد وجبة االفطار في الفندق مقابلة المرشد السياحي صباحًا في الفندق وحسب الموعد المتفق عليه معكم مسبقًا  

السلطا مرتفعات  الى  بعد  اإلنطالق  على  مراد  و   75ن  مدينة طرابزون  متر من  اوزنجول،    35كيلو  بحيرة  من  كيلومتر 

يناسبك،   ما  هنا  خيارتك ستجد  كانت  فأيا  العام،  مدار  على  المعتدل  والمناخ  الخالبة  بالطبيعة  السائحين  بين  وتشتهر 

فصل في  الجليد  على  التزلج  ومناطق  الصيف  في  الكثيفة  الخضرة  ذات  المزارع  من  هذه   بداية  زيارة  عند  الشتاء. 

الخضراء   والتالل  القريبة  الجبال  مشاهد  مع  الخالبة،  الطبيعة  مع  االنسجام  بروعة  ستشعر  الجمال  رائعة  المرتفعات 

المكان هو ما ستراه من  أبدعها، ولعل ما يزيد من روعة  المذهلة حتى أنك سترى لوحة فنية متكاملة وكأن فنان قد 

المتوطنة   البرية  اآلونة الحيوانات  على صيدها في  التركية حظرا  الحكومة  التي فرضت  الرائعة  الغزالن  أشهرها  ولعل 

 األخيرة للحفاظ عليها من االنقراض.  وفي المساء التوجه للعودة وصواًل للفندق والمبيت. 

 

 العثماني.جولة مدينة آيدر الجبلية ووادي العاصفة وشالل اسكيد اوغلو والجسر اليوم الرابع: 

بعد وجبة االفطار في الفندق مقابلة المرشد السياحي صباحًا في الفندق وحسب الموعد المتفق عليه معكم مسبقًا  

متر فوق مستوى سطح   1450كم عن مدينة طرابزون( ويبلغ إرتفاعها    175اإلنطالق برحلة جبلية الى جبال مدينة آيدر )

نرى   حيث  كاشكار  جبال  سفوح  في  وتقع  الجبلية البحر  ريزا  مدينة  زيارة  من  الجولة  تبدأ   ، جبالها  قمم  على  الغيوم 

والشهيرة بشاللها الضخم المعروف بإسم أسكيد اوغلو وبعدها زيارة معرض الغزل والنسيج المشهور في ريزا ومن 

البحر األسود العليل والمياه الصافية  ويعد من أجمل مناطق  المعروف بهوائه  العاصفة  تتمتع بطبيعة    ثم زيارة وادي 

األمواج   ركوب  في  يرغبون  الذين  المغامرة  عشاق  وخاصة  العالم  بلدان  مختلف  من  السياح  إليها  تجذب  ساحرة  خالبة 

مياهها تجري كالعاصفة وتتميز بغزارة المياة وكسرة الجسور وتمرالمياة من تحت الجسر في مشهد رائع ال يقاوم مما 

ومما بمشاهدتها  يتمتعون  السائحون  غامرة.  يجعل  بمتعة  والشعور  التركية  الطبيعة  في  المائية  القوارب  ركوب  رسة 

أعلى، وللشعور   المنطقة من  النادرلهذة  بالجمال  للتمتع  الطبيعة  الوديان فرصة عظيمة للسياح وعاشقي  تلك  وتتيح 

( ارتفاع  على  المعلقة  األسالك  على  انزالقهم  خالل  والمغامرة،  بطو20باإلثارة،  والممتدة  مترا،   )( كما 75ل  مترا،   )

المنتشرة في   التجديف  رياضة  عبر ممارسة  الوادي من منظور مختلف،  االستمتاع بمشاهدة  المنطقة  زوار  يستطيع 

المنطقة. ثم التوجه إلى الجسر العثماني الذ يعود بنائه للقرن الثامن عشر وتم بناؤه من اقواس عالية الن نهر فرتين 

متر ثم زيارة جبال آيدر   20-15بالحماسة والرهبة في نفس الوقت ويبلغ طوله  دائما مايفيض والوقوف عليه يشعرك  

واالطاللة   والممتعة  الباردة  واألجواء  الساحرة  المناظر  حيث  هناك  الغداء  وجبة  وتناول  الشالالت  جانب  النهار  وقضاء 

 الساحرة على غابات الصنوبر الكثيفه، وفي المساء التوجه وصواًل للفندق والمبيت. 

 

 جولة مرتفعات دير سوميال وجبل زيكانا ومغارة كاراجا وقرية هامسي كوي.  اليوم الخامس: يوم حر

بعد وجبة االفطار في الفندق مقابلة المرشد السياحي صباحًا في الفندق وحسب الموعد المتفق عليه معكم مسبقًا  

متر ضمن منحدر من   1200م ويقع على ارتفاع    386اإلنطالق برحلة جبلية تبدأ من زيارة دير سوميال.. أنشأ الدير في  

تبعد   التي  ماجكا  جذب    50قرية  نقطة  وكذلك  كبيرة،  وثقافية  تاريخية  أهمية  ذو  موقع  وهو  طرابزون  مدينة  عن  كم 

سياحية رئيسية. ويعتبر اعجوبة تاريخية مازال شامخًا إلى وقتنا الحاضر وهو عبارة عن مبنى عمالق رائع بألوانه يلوح في  



 

المقابل له ويقف كأنه جزء من الجبل عند سفح منحدر حاد، اسفله وادي ضيق. االف الجبل  ق اثناء مرورك بالسيارة من 

تأسس من قبل اثنين من الكهنة حيث انهم كانو يعتقدون وجود العذراء مريم في مغارة على الجبل الخلفية للمبنى  

ت وأعيد بناءه على يد االباطرة المتعاقبة ويضم العديد من وخالل تاريخ الدير الطويل، ناله الخراب حيث سقط عدة مرا 

المجاور لشالالت سوميال   الجبلي  اذ يكون من خالل الطريق  زيكانا  االثرية. ثم صعود جبل  الغرف  البيوت ومتاهة من 

منها والتي تقع بالقرب من حدود طرابزون في شمال شرق تركيا، تكتسي جبال زيكانا بالخضرة والمراعي التي تجعل  

لوحة فنية بديعه يزيد من بهاءها البيوت الريفية المنتشرة هنا وهناك. وبسبب روعة هذه الجبال أطلق عليها االوربيين 

قديمًا “جبال األلب” نسبة إلى جبال األلب الشهيرة الممتدة في أكثر من بلد أوروبي والمعروفة بجمالها الشديد. ، ثم  

التي  أخذ جولة في وادي زيتاش حيث يتم تن لزيارة مغارة كاراجا  الغداء نكمل  الوادي، وبعد  الغداء هناك عند  اول وجبة 

متر فوق سطح البحر وتبعد مسافة   1550تعتبر ثاني اكبر مغارة بالعالم حجمًا تقع في قرية جيبالي على ارتفاع يقدر بـ  

التي تزين سقفها باال   90 البرك المائية والخزانات  كم من مدينة طرابزون وتتميز بوجود الصواعد والهوابط  ضافة الى 

متر تقريبًا. ، بعدها نقوم بزيارة لقرية هامسي كوي الشهيرة بجمالها الطبيعي و بأكلة الرز   100المائية ويقدر طولها بـ  

 كم من محافظة طرابزون وفي المساء التوجه وصواًل للفندق والمبيت.   48بالحليب، وتقع على بعد 

 

 جولة الى قرية وبحيرة جبل أوزنگجول وجسر الكرميتلي ومصنع الشاي. اليوم السادس:

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

( الجبلية  أوزنجول  برحلة الى مقاطعة  باالنطالق من    110واالنطالق  الرحلة  الفندق كم عن مدينة طرابزون(، حيث تبدأ 

الجبلي   البري  بالطريق  مرورًا  أوزنجول  مقاطعة  الى  للمجموعة  المرافق  السياحي  المرشد  برفقة  بالسيارة  والتوجه 

التاريخي   كرميتلي  بجسر  مرورا  الشايال  مصنع   في  جوالت  ألخذ  الطريق  في  توقف  محطات  هناك  وتكون  الممتع، 

أوزنجول   طريق  على  تشايي   جاتاكلي  نهر  فوق  وهيكله أ  -الواقع   االحمر  القرميدي  بالسقف  يتميز  أنه  حيث  وف 

أوزنجول   قرية   الى  وصواًل  التركي  الشمال  في  المتواجدة  المتميزة  التاريخية  الجسور  اكثر  من  واحد  الخشبي,ليكون 

  الواقعة  في واٍد بين مرتفعات جبلية وتطل القرية على البحيرة وتحيط بها الغابات ويغطي الضباب األجواء في أغلب 

األوقات مما يضيف على المكان جمااًل ال يوصف و  اكتسبت شهرتها بفضل بحيرتها الطويلة المحاطة بالجبال والمروج 

الخضراء و .تشكل البحيرة وماحولها افضل مكان للتخييم والمشي والتجول في الطبيعة النادرة ومن الممكن أخذ جولة  

يرة، أو التحليق برحلة جوية حول البحيرة بالهليكوبتر أوالباراشوت وهي  بالعربات التي تجرها الخيول )الحنطور( حول البح

 فرصة إللتقاط الصور من هذا المرتفع العالي، وفي المساء التوجه للعودة وصواًل للفندق والمبيت. 

 

 او االشتراك ب جولة الى مقاطعة ريزا.يوم حر  اليوم السابع:

بعد وجبة االفطار في الفندق مقابلة المرشد السياحي صباحًا في الفندق وحسب الموعد المتفق عليه معكم مسبقًا  

اإلنطالق إلى مدينة ريزا التي  تقع مدينة ريزا شمال شرق تركيا وتطل على ساحل البحر األسود وتعتبر من مدن إقليم  

أرتفين  الشرق محافظة  ويحدها من جهة  الغرب    البحر األسود   جهة  ، ومن  جورجيا  دولة  وبين حدود  بينها  تفصل  التي 

، حيث تبعد مدينة ريزا عن طرابزون بمسافة   التي تشتهر بنشاطها السياحي  كم تقريبا    90تحدها محافظة طرابزون 

وهي مشهورة بشكل خاص إلنتاج الشاي و هي واحدة من أصغر محافظات تركيا على  ساحل البحر األسود   ولكن 



 

منطقة   أيضا المدينة في  بنيت  والتغليف.  التعبئة  الشاي مع مصانع  مركز صناعة  ألنها  التركية  المدن  أهم  واحدة من 

المنطقة  على  بانورامية  بإطاللة  وستتمتع  بأكملها.  الجبال  سفوح  تغطي  الشاي  شجيرات  حيث  زاهية  خضراء  زراعية 

ح إلى  التوجه  ثم  ومن  الفريد   الجمال  هذا  التقاط  من  بوتانيك  وستتمكن  حديقة  في  الشاي  لشرب  سنتوقف  يث 

الشهيرة التي تقع على تلة مرتفعة تطل على البحر األسودوتحيط بها مزارع الشاي الخضراء والذي سيتيح لكم إلتقاط  

ة الصور التذكارية الرائعة .نتابع الرحلة  الى شالل اغران الذي تتجمع فيه المياه الصافية والتي تعتبر صالحة للسباحة خاص

في فصل الصيف حيث يمكنكم قضاء وقت ممتع في هذا المكان والتقاط الصور التذكارية و كذلك الذهاب  قلعة ريزا  

 التاريخية  واسواق ومحالت ريزا  التجارية  و في المساء التوجه للعودة ا وصواًل للفندق والمبيت. 

 

 

 اليوم الثامن: العودة الى أرض الوطن. 

الدولي للعودة الى أرض   طرابزونللسفر وتسليم الغرف ثم التوجه الى مطار    الستعداد ابعد اإلفطار في الفندق  

 الوطن والتوديع بالسالمة. 

 

 


