
 

 الخامس البرنامج 

 طرابزونومدينة  في مدينة إسطنبول أيام 8 – ليالي 7

 ** ملخص البرنامج ** 

 الوصول الى إسطنبول.   اليوم االول:

 جولة مضيق البسفور والسوق المصري ومول أوليفيوم.  اليوم الثاني:

 . جوا   رحلة السفر إلى مدينة طرابزون الجبلية اليوم الثالث:

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

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

.  اليوم السادس:  رحلة السفر للعودة إلى إسطنبول جوا 

 فينيسيا للتسوق  و يوم حر او االشتراك بجولة إلى أحواض األسماك )األكواريوم( وساحل فلوريا  اليوم السابع:

 العودة الى أرض الوطن.  اليوم الثامن:

 

 المالحظات: 

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

 و ثالثية(. الواحدة )مزدوجة أ

 األسعار تشمل: 

 من قبل مندوب االستقبال والتوصيل إلى الفندق بوسط المدينة.  االستقبال في مطار إسطنبول •

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

 اإلفطار الصباحي )بوفيه مفتوح(. 

 الضرائب الخاصة بالفنادق.جميع  •

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

(، مع خدمات اإلستقبال والتوديع في مطار طرابزون.  •  تذاكر الطيران إلى طرابزون )ذهابا  وإيابا 

 والتوديع بالسالمة.  المندوببرفقة  التوصيل إلى مطار إسطنبول •

 مل: األسعار ال تش

 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. وجبات الطعام في الجوالت و •

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

 تذاكر الطيران للسفر إلى تركيا والعودة منها.  •

 تأشيرة الدخول إلى تركيا.  •



 

 البرنامج الخامس 

 أيام في مدينة إسطنبول ومدينة طرابزون 8 –ليالي  7

 ** تفاصيل البرنامج ** 

 

 اليوم االول: الوصول الى إسطنبول.

إسطنبول ثم اإلستقبال بصالة اإلستقبال )بعد صالة استالم الحقائب( من قبل المندوب    مطارالوصول بالسالمة الى  

وإستالم   إسطنبول  في  الفندق  إلى  اإلنتقال  ثم  الكريم  إسمكم  عليها  مكتوب  لوحة  رافعا   بإنتظاركم  سيكون  الذي 

 الغرف، ثم الراحة من تعب السفر. 

 

ائية استعراضية على اليخت بالبحر مع وجبة العشاء في مضيق البسفور مع  إقتراح سهرة )اختيارية( موسيقية غن  مساءًا:

عربية   دول  لعدة  العربي  والفلكلور  والغناء  الحارة  باب  وفقرة  الشامية  والعراضات  العربي  الشرقي  للرقص  إستعراض 

 تتخللها وجبة العشاء )بوفيه مفتوح( وتتضمن خدمات النقل من وإلى الفندق. 

 

 جولة مضيق البسفور والسوق المصري ومول أوليفيوم.اليوم الثاني: 

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

بط بين البحر  واإلنطالق بجولة بحرية في مضيق البسفور على ظهر الباخرة والذي يفصل قارتي آسيا وأوروبا كما انه ير 

فاتح    السلطان  وقلعة  يلدز  كقصر  البسفور  على ضفتي  السياحية  المعالم  من  العديد  ومشاهدة  مرمرة  وبحر  األسود 

وقصر سيرجان وقصر بيالر والفلل العثمانية الخشبية وكذلك الجسرين الرابطين بين القارتين وقلعة روملي الرائعة ، ثم  

و ثاني أكبر األسواق الشعبية في إسطنبول وأحد اهم معالم السياحة بتاريخه بعدها زيارة السوق المصري الشهير وه 

مداخل متشعبة ويشتهر    6متجر تؤدي الى    140ومساحته الشاسعة التي تضم    17العميق الذي يمتد لمطلع القرن ال  

ومشاهد الخزفية  والمشغوالت  الذهب   ومحالت  والمكسرات   والحلويات   الذكية  واالعشاب  الجديد  بالتوابل  الجامع  ة 

البحرية  المأكوالت  ومطاعم  السمك  صيادي  بتجمع  الشهير  المرسى  في  التجول  ثم   ، عنده  التذكارية  الصور  والتقاط 

الطازجة في منطقة امينونو ، ثم التوجه الى مول أوليفيوم حيث يعتبر من مراكز التسوق ذات األسعار المناسبة ، وبعد  

 عودة إلى الفندق. قضاء وقت ممتع للتسوق التجمع وال

 

 .جواً  رحلة السفر إلى مدينة طرابزون الجبلية: الثالثاليوم 

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

( يتم االستقبال هناك من قبل مندوبنا الذي يكون بإنتظاركم   1.050في مدينة طرابزون ) كيلو متر من اسطنبول شرقا 

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

مدينة طرابزون يتم استالم الغرف ومن الممكن قضاء وقت مسائي حر بمنطقة الميدان وسط مدينة طرابزون المكتض  

  الفندق والمبيت.  إلى بالسّواح ومن ثم العودة 

 



 

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

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

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

والتوجه بالسيارة برفقة المرشد السياحي المرافق للمجموعة الى مقاطعة أوزنجول مرورا  بالطريق البري الجبلي الممتع،  

يتلي التاريخي الواقع  فوق  وتكون هناك محطات توقف في الطريق ألخذ جوالت في مصنع  الشايال مرورا بجسر كرم

أوف حيث أنه يتميز بالسقف القرميدي االحمر وهيكله الخشبي,ليكون واحد    -نهر جاتاكلي تشايي  على طريق أوزنجول  

بين   واٍد  في  الواقعة   أوزنجول  قرية   الى  وصوال   التركي  الشمال  في  المتواجدة  المتميزة  التاريخية  الجسور  اكثر  من 

القرية على البحيرة وتحيط بها الغابات ويغطي الضباب األجواء في أغلب األوقات مما يضيف على  مرتفعات جبلية وتطل  

البحيرة   الخضراء و .تشكل  بالجبال والمروج  المحاطة  المكان جماال  ال يوصف و  اكتسبت شهرتها بفضل بحيرتها الطويلة 

ومن الممكن أخذ جولة بالعربات التي تجرها الخيول  وماحولها افضل مكان للتخييم والمشي والتجول في الطبيعة النادرة  

)الحنطور( حول البحيرة، أو التحليق برحلة جوية حول البحيرة بالهليكوبتر أوالباراشوت وهي فرصة إللتقاط الصور من هذا  

 المرتفع العالي، وفي المساء التوجه للعودة وصوال  للفندق والمبيت. 

 

 بلية ووادي العاصفة وشالل اسكيد اوغلو والجسر العثماني.جولة مدينة آيدر الج: الخامساليوم 

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

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

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

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

ياه الصافية  ويعد من أجمل مناطق البحر األسود تتمتع بطبيعة خالبة ساحرة تجذب  العاصفة المعروف بهوائه العليل والم

تجري كالعاصفة  يرغبون في ركوب األمواج مياهها  الذين  المغامرة  العالم وخاصة عشاق  بلدان  السياح من مختلف  إليها 

اوم مما يجعل السائحون يتمتعون  وتتميز بغزارة المياة وكسرة الجسور وتمرالمياة من تحت الجسر في مشهد رائع ال يق

فرصة   الوديان  تلك  وتتيح  غامرة.  بمتعة  والشعور  التركية  الطبيعة  في  المائية  القوارب  ركوب  وممارسة  بمشاهدتها 

خالل   والمغامرة،  باإلثارة،  وللشعور  أعلى،  من  المنطقة  النادرلهذة  بالجمال  للتمتع  الطبيعة  وعاشقي  للسياح  عظيمة 

األسال على  )انزالقهم  ارتفاع  على  المعلقة  ) 20ك  بطول  والممتدة  مترا،  المنطقة 75(  زوار  يستطيع  كما  مترا،   )

إلى   التوجه  المنطقة. ثم  المنتشرة في  التجديف  رياضة  عبر ممارسة  الوادي من منظور مختلف،  االستمتاع بمشاهدة 

الثامن عشر وتم بناؤه من اقواس عالية ال العثماني الذ يعود بنائه للقرن  ن نهر فرتين دائما مايفيض والوقوف  الجسر 

طوله   ويبلغ  الوقت  نفس  في  والرهبة  بالحماسة  يشعرك  جانب    20-15عليه  النهار  وقضاء  آيدر  جبال  زيارة  ثم  متر 

غابات   على  الساحرة  واالطاللة  والممتعة  الباردة  واألجواء  الساحرة  المناظر  حيث  هناك  الغداء  وجبة  وتناول  الشالالت 

 وفي المساء التوجه وصوال  للفندق والمبيت. الصنوبر الكثيفه، 

 

 

 



 

 رحلة السفر للعودة إلى إسطنبول جوًا. : السادساليوم 

  بعد وجبة اإلفطار في الفندق التهيؤ للسفر لتبدأ رحلة العودة الى إسطنبول بالتوجه الى مطار طرابزون بالوقت المحدد 

اإل  الطيران نحو اسطنبول ويتم  الفندق في اسطنبول ويتم ثم  الى  المطار من قبل مندوبنا والتوصيل  ستقبال في 

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

 

فلوريا ومركز فينيسيا للتسوق  او االشتراك بجولة إلى أحواض األسماك )األكواريوم( وساحل    يوم حر:  السابع اليوم  

 )مدينة البندقية المصغرة(.

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

الحياة   احواض  بين  يعتبر ذو مكانة مميزة  الذي  )األكواريوم(  أحواض األسماك  إلى  البحرية على  واالنطالق برحلة ممتعة 

مستوى العالم  حيث عروض األحياء المائية بأنواعها الغريبة ومشاهدة أسماك القرش والتماسيح  وتم تنظيمه كطريق  

موقعا وغابة تنقل الزوار في مسار يبدأ بكائنات البحر األسود وصوال  الى احياء الى المحيط الهادئ    16جغرافي يتضمن  

ا مول  في  جولة  أخذ  ثم   ، مول  البحرية   زيارة  فلوريا  ساحل  في  التجول  وبعد  فلوريا،  ساحل  على  المطل  ألكواريوم 

فينيسيا )مدينة البندقية المصغرة( والتي هي عبارة عن نموذج من مدينة البندقية اإليطالية المائية بهيئة مركز للتسوق،  

 ومن ثم التجمع مرة أخرى والعودة إلى الفندق. 

 

 لوطن. : العودة الى أرض االثامن اليوم 

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

 الى أرض الوطن والتوديع بالسالمة. 

 

 

 

 


