
 

 الياسمين برنامج زهرة
 أنطاليامنتجع أيام يف  8 –ليالي  7 

 شامل كل الوجبات – خمس نجوم -  الريسا ارت بيجمنتجع 
 غلوبال أطلس ىلع متن خطوط

 صباحا 10:30 بغداد الساعةمطار اإلقالع من /  الجمعةيوم 
 

 .أنطاليا إلىاليوم االول: الوصول 
ستقبال )بعد صالة استالم الحقائب( من قبل املندوب الذي ستقبال بصالة اإلالدولي ثم اإل أنطاليامطار  إلىالوصول بالسالمة 

 .واالستمتاع باجواء املنتجعالغرف، ثم الراحة  وإستالم أنطاليايف  املنتجعلى إنتقال سيكون بإنتظاركم ثم اإل
 

 .وسوق أنطاليا الشعبيوالقلعة القديمة  الى معالم مدينة أنطاليا وزيارة شالالت دودان اليوم الثاني: جولة
بعد تناول وجبة االفطار يف الفندق االنطالق برحلة يوم كامل الى معالم مدينة أنطاليا، اذ تبدأ الرحلة بجولة يف املدينة ثم 

وجه مشيًا إلى نطاليا لمشاهدة واحدة من أجمل شالالت تركيا والتمدينة أكم عن  5تبعد والتي الكبيرة زيارة الى شالالت دودان 
النادرة، ثم يحين موعد تناول وجبة الغداء، وبعدها الكهوف والمناظر الطبيعية ، وهي فرصة ملشاهدة مصب الشالل الرئيسي

للتسوق و زيارة المدينة الشعبي الكبير ومن ثم التوجه إلى سوق المدينة املغادرة لزيارة ودخول القلعة القديمة الشهيرة، 
 التجمع مرة ثانية للعودة الى الفندق مساءًا واملبيت. ، وبعدها يكونالقديمة

 
 لقضاء وقت ممتع يف املنتجع أو االشتراك برحلة جيب سفاري )اختياري( اليوم الثالث: يوم حر

 سفاري بالسيارات بي رحلة املغامرة جيشيقة وه قضاء يوم حر، أو اإلشتراك بجولة )إختيارية(بعد تناول وجبة االفطار الصباحية 
ومن  طوروس جبال صعودو األنطالية الجبلية والساحلية يف آن واحد، الطبيعة والتجول بواسطتها يف عمق ب(الجي)الجبلية

يكون وقت  الجبال املمكن التوقف واالستراحة يف الطريق املؤدي الى قمة الجبل يف احد الكافيهات، ولدى الوصول الى قمم
 مع عدة بحيرات واملرور من طوروس منطقة من الوعرة الطرق عبر العودة اءدالغ تناول لغذاء، وبعدا وجبة استراحة وتناول

 .للفندق العودة ثم يرغب، ومن ملن السباحة إمكانية
 

 املتوسط. األبيض البحر يف أنطاليا من مدينةبحرية  )اختيارية( جولةيوم حر أو االشتراك باليوم الرابع: 
اإلفطار الصباحية يف الفندق مقابلة املرشد السياحي يف الفندق وحسب املوعد املتفق عليه معكم بعد تناول وجبة 

 من ورائع مميز وقت وقضاء السياحية املطلوبة الخدمات جميع فيه يمتاز ان بحري قارب متن ىلع )اختيارية( واالنطالق برحلة
 واالخر يف عرض البحر لتكون فرصة للسواح بالنزول الى املاء والسباحةاملساء ويقوم القارب بالتوقف بين الحين  الصباح وحتى

 البحر يف النقية منطقة املياه الى والوصول الجميلة الجزر و تستمر الرحلة البحرية الشّيقة بالتمتع بمشاهدة يرغب بذلك، ملن
 .لفندق واملبيتثم العودة مرة أخرى الى ا الشاطئ الى العودة مرة أخرى ثم ومن املتوسط، االبيض

 
 



 

 
 الى مدينة االلعاب املائية و عروض الدالفين )أكوا الند( جولةاليوم الخامس: 

بعد تناول االفطار التوجه الى مدينة االلعاب املائية الكبيرة والتمتع بالزالجات وااللعاب املائية املختلفة لكافة االعمار ثم 
 السباحة مع الدالفين.حضور عروض الدالفين الشيق ومن املمكن 

 
 .(اختياري) (الرافتنكالتجذيف )اليوم السادس: يوم حر أو االشتراك برحلة 

مميزة ملحبي الرياضة واملغامرة  بعد تناول وجبة اإلفطار الصباحية يف الفندق قضاء يوم حر، أو اإلشتراك بجولة )إختيارية(
الجبال الخضراء واألنهر املخصصة لهذه الجولة وذلك بعد إستالم األلبسة املطاطية )الرافتنك( بالقوارب املطاطية والتجذيف عبر 

املخصصة للتجذيف، وتكون برفقة مدرب مختص بهذه الجولة، وبعد االنتهاء نقوم بتناول وجبة الغداء، ومن ثم التجمع للعودة 
 مساءًا للفندق.

 
 اري()أختيالتسوق  بجولةيوم حر أو االشتراك اليوم السابع : 

بعد تناول اإلفطار يف الفندق االنطالق الى األسواق الشعبية الشهيرة داخل مدينة انطاليا القديمة والتسوق من املحالت 
 )املول( يف انطاليا للتسوق وقضاء وقت ممتع  املوجودة واالسعار املناسبة ، بعدها التوجه الى احد مراكز التسوق

 
 الوطن.: العودة الى أرض الثامناليوم 

الدولي للعودة الى أرض الوطن والتوديع  أنطالياثم التوجه الى مطار وتسليم الغرف للسفر  االستعدادفطار يف الفندق بعد اإل
 بالسالمة.

 
 

 : لوبالكاطلس أوقات الطيران ىلع خطوط 
 الواحدة ظهرًاالساعة  أنطالياالوصول الى مطار  10:30اإلقالع من مطار بغداد الدولي صباح يوم الجمعة   الذهاب :
 صباحًا 09:30 الوصول الى مطار بغداد الدولي صباحًا 07:00الساعة  أنطاليااإلقالع من مطار   العودة :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 املالحظات:
، وبواقع طفل واحد ضمن الغرفة الواحدة )مزدوجة يف قائمة األسعاركما مبين تكون تكلفتهم سنوات  12-6 االطفال من -

 أو ثالثية(.
 

 األسعار تشمل:
 تذاكر الطيران للسفر إلى تركيا والعودة منها. -
 تأشيرة الدخول إلى تركيا. -
 الدولي من قبل مندوب االستقبال والتوصيل إلى الفندق بوسط املدينة. انطاليااالستقبال يف مطار  -
 .ليالي (7) ملدةكافة وجبات الطعام ومع  انطاليااملنتجع يف  االقامة يف -
 جميع الضرائب الخاصة بالفندق. -
 الجوالت املجانية مع املجموعة برفقة املرشد السياحي وحسب ما مذكور أعاله. -
 التنقالت البرية والبحرية يف الجوالت املشمولة بالبرنامج السياحية. -
 والتوديع بالسالمة. املندوببرفقة الدولي  انطاليامطار التوصيل إلى  -
 

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


