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 البرنامج االول

 أيام في مدينة إسطنبول 8 –ليالي  7

 ** ملخص البرنامج ** 

 الوصول الى إسطنبول.   اليوم االول:

 جولة جزيرة االميرات )بالباخرة(  :اليوم الثاني

 ومول آكاسيا. جولة الى جبل كارتبة وبحيرة سابانجا وشالالت معشوقيه أو االشتراك ب يوم حر اليوم الثالث:

 جولة مضيق البسفور والسوق المصري ومول أوليفيوم.  اليوم الرابع:

 وجامع أيوب. الذهبي جولة مينيا تورك وهضبة بيارلوتي وخليج القرن  أو االشتراك   يوم حر اليوم الخامس:

 فينيسيا للتسوق )مدينة البندقية المصغرة(. مول  جولة إلى أحواض األسماك وساحل فلوريا و اليوم السادس:

 جولة بورصا الخضراء والتلفريك وجبل أولوداغ. أو االشتراك ب  يوم حر اليوم السابع:

 العودة الى أرض الوطن.  اليوم الثامن:

 

 : المالحظات

 االطفال دون السن الخامسة مجانًا بدون سرير.  •

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

 الواحدة )مزدوجة أو ثالثية(. 

 : األسعار تشمل 

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

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

 جميع الضرائب الخاصة بالفندق. •

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

 والتوديع بالسالمة.  المندوببرفقة  التوصيل إلى مطار إسطنبول •

 : األسعار ال تشمل 

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

تذاكر الدخول الى االماكن التي تحتاج تذاكر للدخول اليها والتي هي ضمن و  في الجوالت السياحية  وجبات الطعام •

 . البرنامج

 كالمات الهاتفية في الفندق. المصاريف الشخصية والميني بار وغسيل المالبس والم •

 تذاكر الطيران للسفر إلى تركيا والعودة منها.  •

 تأشيرة الدخول إلى تركيا.  •
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 االولالبرنامج 

 أيام في مدينة إسطنبول 8 –ليالي  7

 ** تفاصيل البرنامج ** 

 

 اليوم االول: الوصول الى إسطنبول.

)بعد صالة استالم الحقائب( من قبل    االستقبالبصالة    االستقبالثم  الدولي  الوصول بالسالمة الى مطار إسطنبول  

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

 وإستالم الغرف، ثم الراحة من تعب السفر. 

 

لعشاء في مضيق البسفور مع  إقتراح سهرة )اختيارية( موسيقية غنائية استعراضية على اليخت بالبحر مع وجبة ا  :مساءا  

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

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

 

 جولة جزيرة االميرات )بالباخرة(:   اليوم الثاني:

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

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

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

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

القديمة والبيوت الخشبية لخلو الجزيرة من السيارات والتمتع بمناظر الطبيعة الخالبة الساحرة ومشاهدة الفلل العثمانية  

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

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

 

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

ومالذًا   والضجيج  المدينة  صخب  عن  لالبتعاد  األولى  المثالية  السياحية  الوجهة  حاليًا  وتعتبر  العثمانية  الدولة  لسلطانات 

 للسياح.   

 

 جولة الى جبل كارتبة وبحيرة سابانجا وشالالت معشوقيه ومول آكاسيا.شتراك بأو اال  اليوم الثالث: يوم حر

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

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

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

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

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

جبل   في  قمة  اعلى  الى  الصعود  حيث  والتلفريك  والمراجيح  دبابات سابانجا  مثل  السياحية  والنشاطات  األماكن  بعض 
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المغلق والتمتع بالثلوج والتزلج  كارتبة الواقع شرق خليج كوجالي و يكون مفتوح وهو يختلف كليا عن تلفريك اسطنبول  

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

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

 ث المستوى وبعدها التجمع والتوجه إلى الفندق. أعلى مراكز التسوق من حي

 

 جولة مضيق البسفور والسوق المصري ومول أوليفيوم.اليوم الرابع: 

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

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

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

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

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

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

وا والحلويات   الذكية  واالعشاب  الجديد  بالتوابل  الجامع  ومشاهدة  الخزفية  والمشغوالت  الذهب   ومحالت  لمكسرات  

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

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

 وبعد قضاء وقت ممتع للتسوق التجمع والعودة إلى الفندق.

 

حر يوم  الخامس:  ب  اليوم  االشتراك  وخليج  أو  بيارلوتي  وهضبة  المجسمات(  )مدينة  تورك  مينيا  وحديقة  متحف  جولة 

 القرن الذهبي وتلفريك إسطنبول وجامع السلطان أيوب. 

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

مسبقا واالنطالق بجولة إلى عروض الدالفين الممتع وبعدها زيارة مينيا تورك )بانوراما تركيا المجسمة( وهي عبارة عن  

ف الحضارات  ورموز  األثرية  المعالم  ألبرز  مضيق مجسمات  على  المطلة  السياحية  االماكن  أجمل  من  تعتبر  و  تركيا  ي 

المهمة   السياحية والتاريخية  المعالم  التركية, وهي جامعة لجميع  الذهبي في مدينة إسطنبول  القرن  البسفور وخليج 

وي على  في تركيا على شكل مجسمات صغيرة, كما أنها تعتبر من أكبر الحدائق أو المتاحف المصغرة في العالم وتحت

مجسم صغير تم تصميمها بشكل دقيق وإحترافي بحيث إنك تعتقد بأنك أمام المعالم االصلية عند مشاهدتها . ،   122

لسنوات،   يزوره  كان  منتظم  ضيف  من  اسمها   أخذت  والتي  بيارلوتي  وهضبة  الذهبي  القرن  خليج  الى  رحلة  بعدها 

عا جدا بإسطنبول، وكان يكتب رواياته وهو جالس بين رحاب احد  جوليان  بيير لوتي، وهو المؤلف الفرنسي الذي كان مول 

مقاهي هذه الهضبة  ، وقد اطلق عليها فيما بعد تلة أيوب نظرا لقربها من جامع ابو ايوب االنصاري ، وهذه المنطقة 

لسوق الشعبي  فريدة من نوعها وتعتبر وجهة للسياح يترددونها بكثرة نظرا للمنظر الرائع لهذا المكان حيث ستشاهد ا 

ذات   والكافيات  بالمقاهي  جولة  اخذ  ثم  إسطنبول  تلفريك  وصعود  االعلى  من  أسطنبول  مناطق  وأبرز  والمساجد 

االطاللة المميزة من اعلى الهضبة بعدها مشاهدة جامع و ضريح ابو ايوب االنصاري  وهو مسجد عثماني قديم يقع  

م، وهو أول  1458ل بالقرب من القرن الذهبي، بني عام  في منطقة أيوب في الجانب األوروبي من مدينة إسطنبو

م، ثم أخذ وقت حر للتجول في سوق أيوب  1453مسجد بناه العثمانيون في إسطنبول بعد فتح القسطنطينية عام  

 الشعبي، ثم التجمع والعودة الى الفندق. 
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 مدينة البندقية المصغرة(.جولة إلى أحواض األسماك وساحل فلوريا ومركز فينيسيا للتسوق ) اليوم السادس: 

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

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

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

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

و  فلوريا،  ساحل  على  المطل  األكواريوم  مول  في  جولة  أخذ  ثم   ، مول  البحرية   زيارة  فلوريا  ساحل  في  التجول  بعد 

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

 للتسوق، ومن ثم التجمع مرة أخرى والعودة إلى الفندق. 

 

 أولوداغ.جولة بورصا الخضراء والتلفريك وجبل  اليوم السابع: يوم حر

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

( الخضراء  العظيم( والتلفريك في مدينة بورصا  )الجبل  الى جبل أولوداغ  برحلة  كيلو متر من اسطنبول(    255اإلنطالق 

االمبراطورية   في  عاصمة  و  أول  اسطنبول  مدينة  بين  تقع  و  اإلسالمي  بالفن  الثرية  البيوت  أجمل  ومعقل  العثمانية 

مدينة أزمير واشتهرت بلقب بورصة الخضراء وذلك تبعًا لطبيعتها التي تحوي الكثير من األشجار و الغابات و الشالالت  

العثمانيين في السابق اسم خداوندكار وتتميز مدينة بورص التاريخية الكثيرة وأطلق عليها  ة بكثرة اآلثار فيها و األماكن 

في   الفندق  من  برًا  بالتوجه  الرحلة  تبدأ  حيث   ، شتاًء  والباردة  صيفًا  المعتدلة  وأجوائها  العثمانيين  السالطين  وأضرحة 

الطرف األوروبي الى الطرف اآلسيوي من اسطنبول بعد عبور الجسر المعلق الرابط بين القارتين ثم عبور بحر مرمرة  

بورصا بو الى مدينة  البري وصواًل  الطريق  تكملة  ثم  يالوا  الى مدينة  السيارات  السّواح مع  بعبور  الخاصة  العّبارة  اسطة 

والبدء بصعود جبل أولوداغ  في بورصة بواسطة التلفريك وتناول وجبة الغداء فوق الجبل حيث الشواء بالمناقل )باربي 

عة والباردة، بعدها قضاء وقت حر في الجبل للتمتع بالمناظر الطبيعية والجو  كيو( بين اشجار السرو واجواء الطبيعة الرائ

المعمرة    التاريخية  الشجرة  الذهاب الى  أولوداغ ثم  الواقعة تحت جبل  الى  شالالت سياتابات  للذهاب  النزول  البارد ثم 

من   أكثر  إلى  عمرها  يصل  حيث  بورصة  في  المعالم  أهم  من  تعد  اال  600التي  ويمكن  تحتها عام  بالجلوس  ستمتاع 

 واسطة ثم التجمع  والتوجه الى مدينة اسطنبول برًا وبحرًا والعودة الى  الفندق. 

 

 : العودة الى أرض الوطن. الثامن اليوم 

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

 ديع بالسالمة. أرض الوطن والتو إلىللعودة 


