
 

 الثانيالبرنامج 

 أيام في مدينة أنطاليا 8 –ليالي  7

 ** ملخص البرنامج ** 

 

 الوصول إلى أنطاليا.   اليوم االول:

 جولة الى معالم مدينة أنطاليا وزيارة شالالت دودان والقلعة القديمة وسوق أنطاليا الشعبي.  اليوم الثاني:

 مدينة أنطاليا في البحر األبيض المتوسط. جولة بحرية من باو االشتراك   يوم حر اليوم الثالث:

 جولة جيب سفاري في جبال أنطاليا.  اليوم الرابع:

 (. اوف ليجيند  )الندجولة أرض األساطير  او االشتراك ب  يوم حر اليوم الخامس:

 مع وجبة الغداء.   جولة التجذيف )الرافتنك( بين جبال وأنهار مدينة أنطاليا اليوم السادس:

 و التلفريك.  Kemer جولة مدينة كيميريوم حر أو االشتراك ب  السابع:اليوم 

 العودة الى أرض الوطن.  :الثامن اليوم 

 

 : المالحظات

 االطفال دون السن الخامسة مجانًا بدون سرير.  •

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

 الواحدة )مزدوجة أو ثالثية(. 

 : األسعار تشمل

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

 ( ليالي مع وجبات اإلفطار الصباحي ووجبات العشاء )بوفيه مفتوح(. 7االقامة في الفندق لمدة ) •

 جميع الضرائب الخاصة بالفندق. •

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

 والتوديع بالسالمة.   المندوبالتوصيل إلى مطار أنطاليا الدولي برفقة  •

 : األسعار ال تشمل

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

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

 ضمن البرنامج. 

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

 تذاكر الطيران للسفر إلى تركيا والعودة منها.  •

 تأشيرة الدخول إلى تركيا.  •
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 ** تفاصيل البرنامج ** 

 

 . أنطاليا إلىاليوم االول: الوصول 

بالسالمة   قبل    أنطاليامطار    إلىالوصول  من  الحقائب(  استالم  صالة  )بعد  اإلستقبال  بصالة  اإلستقبال  ثم  الدولي 

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

 وإستالم الغرف، ثم الراحة من تعب السفر. 

 

 ارة شالالت دودان والقلعة القديمة وسوق أنطاليا الشعبي.جولة الى معالم مدينة أنطاليا وزياليوم الثاني: 

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

م إلى  اذ تبدأ الرحلة بجولة في المدينة الي مصب الشالل على البحر المتوسط وزيارة حديقة دودان والتقاط الصور ث 

كم، و تتألف من منبعين هما:    28دقيقة حيث تبعد هذه الشالالت عن انطاليا    ٢٠الشالل الرئيسي على بعد حوالي  

عن طريق سلم   إليها  الوصول  يمكن  التي  الكهوف  من  العديد  بوجود  الشالالت  وتتميز هذه  بيناربازي،  و  كيركغوزلر 

على مقاعد مقابلة لسفح الشالل لتترك الرذاذ يداعب وجهك حلزوني ضيق خلف الشالل، كما يمكنك التمتع بالجلوس  

للجلوس واالسترخاء وتذوق  األشجار  تحت ظالل  المنتشرة  المقاعد  العديد من  الحارة، وهناك  الصيف  أيام  خاصة في 

التركي  الكعك  من  طبق  إلى  باالضافة  هناك،  المنتشرة  الصغيرة  المطاعم  في  بكثرة  يباع  الذي  السلمون  سمك 

قلب   المصنوع في  تقع  التي   ) القديمة  المدينة   ( المدينة  وسط  إلى  المتابعة  ثم  الغداء  وتناول  اليوفكا  عجينة  من 

المدينة و تتمتع بسحر تاريخي يجذب اليها السياح من جميع انحاء العالم لالستمتاع بنكهة العراقة و القدم وتعتبر مكانا  

بالحصى   المليئة  الكبيرة مما جميال للمشي  والتجوال في شوارعها  الحجارة  المدينة سور من  يحيط  الضيقة  أزقتها  و 

يترك بصمة معمارية أصيلة تشتهر بها تركيا و من معالمها السياحية التي تستحق المشاهدة بوابة هادريان برج الساعة 

التذكارية واخرى  المئذنة المكسورة اضافة الى المساجد والكنائس و الحمامات و المنازل الخشبية و  محالت لبيع الصور  

يكون  وبعدها  الموالت  أحد  إلى  الدخول  و  القديم(  )الميناء  والمارينا  الشعبية  األسواق  زيارة  و  والبهارات.  للحلويات 

 التجمع مرة ثانية للعودة الى الفندق مساءًا والمبيت. 

 

 األبيض المتوسط.جولة بحرية من مدينة أنطاليا في البحر باو االشتراك  اليوم الثالث: يوم حر

بعد تناول وجبة اإلفطار الصباحية في الفندق مقابلة المرشد السياحي  واالنطالق برحلة على متن قارب بحري يمتاز 

و حفلة  الرقص  و  جيه  الدي  بفقرات  ورائع واالستمتاع  المطلوبة وقضاء وقت مميز  السياحية  الخدمات  فيه جميع  ان 

اح وحتى المساء ويقوم القارب بالتوقف بين الحين واالخر  aلصابون من الصب راقصة مع الدخان الصناعي و فقاعات ا 

الغداء  البحر لتكون فرصة للسواح بالنزول الى الماء والسباحة لمن يرغب بذلك،ثم االستمتاع بتناول وجبة  في عرض 

الجميلة   الجزر  بمشاهدة  بالتمتع  الشّيقة  البحرية  الرحلة  تستمر  و  القارب   متن  على  التي  الشهية  الفئران  جزيرة  مثل 

استخدمت قديما كمنفى للمجرمين حيث ينفى المجرمين فيها واما يموتون جوعا او تاكلهم الفئران الموجودة على  



 

تلك الجزيرة ومن ثم الوصول الى منطقة المياه النقية في البحر االبيض المتوسط، والقاء نظرة بانورامية خالبة على 

 ة مرة أخرى الى الشاطئ والتجمع والتوجه الى الفندق والمبيت. شاطئ انطاليا  ومن ثم العود

 

 جولة جيب سفاري في جبال أنطاليا.باليوم الرابع: 

عليه  المتفق  الموعد  وحسب  الفندق  في  السياحي  المرشد  مقابلة  الفندق  في  الصباحية  اإلفطار  وجبة  تناول  بعد 

المغامرة جيب سفاري  الى القاعدة الخاصة بالسفارى والتى تبعد عن معكم مسبقًا اإلنطالق برحلة شيقة وهي رحلة  

حولى   المدينة  قواعد   45وسط  عليكم  أمالء  بعد  الرباعية  المركبات  ركوب  هناك  ويتم  الغابات  منطقة  فى  كيلو 

رحلة عبر الكثبان السالمة والطريق واجراء أختبار القيادة بالسيارات الجبلية ... تجربة مثيرة  في جولة دراجة رباعية في  

الجبلية  األنطالية  الطبيعة  عمق  في  بواسطتها  والتجول  طوروس  جبال  من  باستمرار  والمتغيرة  الرائعة  الرملية 

والساحلية في آن واحد، مع إمكانية القيادة لمن يحمل رخصة قيادة دولية  للسيارة لصعود جبال طوروس ومن الممكن 

ا  المؤدي  الطريق  الجبال يكون التوقف واالستراحة في  الى قمم  الوصول  الكافيهات، ولدى  احد  الجبل في  لى قمة 

وقت استراحة وتناول وجبة الغذاء، وبعد تناول الغذاء العودة عبر الطرق الوعرة من منطقة طوروس والمرور وسوف 

عدة من جديد ،  نتوقف للراحة عند بحيرة صغيرة لتناول المشروبات والسباحة بها لمن يرغب  وبعد ذلك نعود الى القا

 ومن ثم العودة للفندق. 

 

 (. اوف ليجيند )الند جولة أرض األساطير أو االشتراك ب اليوم الخامس: يوم حر

هي عبارة عن منشأة ترفيهية تم افتتاحها في بدايات    The Land of Legends Antalyaارض االساطير في انطاليا  

م. وتجمع المنشأة، وهي من االماكن السياحية في انطاليا البارزة، ما بين مالهي وألعاب مائية، أكواريوم،  2017عام  

انطاليا هي ديزني الند تركية مبتكرة، وبحسب   مركز تسوق، وفندق خمس نجوم. ويمكن القول بأن ارض االساطير 

الكهربائية اإل األلعاب  العديد من  المالهي  األكثر شهرة. وتتضمن مدينة  تركيا  السياحة في  اماكن  حصاءات فهي من 

من   العديد  المنشأة  توفر  كما  فوق  فما  الثالثة  سن  من  األسرة  أفراد  أعمار  كافة  تناسب  التي  المتنوعة  والمائية 

المق من  العديد  وتضم  الدالفين،  عرض  مثل  المثيرة،  يمكنكم العروض  التي  التجارية  والمحالت  والمطاعم  اهي 

 االستفادة منها. 

يمكنك بداية التجول في المكان أنت وعائلتك سيًرا على األقدام أو في إحدى الوسائل المتوفرة في المدينة للتعرف 

المغامرة، فال بد   المتنوعة، وإن كنتم من محبي  المدينة  ألعاب  ابدؤوا جولتكم بين  لكم من خوض على معالمها. ثم 

تجربة الهايبر واإلعصار كوستر. وسيفرح صغارك كثيًرا بجوالٍت متنوعة في األلعاب الترفيهية الخاصة بهم، مثل أرجوحة 

المقالع، والفناجين، والكاروسيل، ولعبة البساط الطائر المفضلة لدى معظمهم. ويمكنكم االستمتاع بجولة مثيرة في  

لدوارة، وبالتأكيد يمكنكم خوض مغامرة مثيرة في مقاعد الجاليون الدوار ثم يمكنكم لعبة البرج المتحرك، والقطارات ا

تجربة سينما البعد الخامس التي ترتكز على المؤثرات الصوتية والبصرية، إلى جانب المقاعد المتحركة والمؤثرات الخاصة 

دء من بركة إنفينيتي، وبركة األمواج، ثم إلى  كالرياح والضباب بعدها يمكنكم االنتقال إلى منطقة األلعاب المائية، والب

الجامح، والبحيرة السرية، وغيرها.   فاعاتها، حيث يتواجد  وارت  أنواعها  اختالف   على   المائية  الزحاليق  تجربة  تنسوا  والالنهر 

ا  مالعبهم  في  كثيًرا  أطفالك  وسيفرح  األسرة.  أفراد  كافة  لتناسب  ومتفاوتة  مختلفة  وارتفاعات  أحجاًما  لخاصة منها 



 

وحمامات السباحة الضحلة التي تناسب أحجامهم، والتي تتضمن مرشات ماء متنوعة وزحاليق مائية صغيرة. والبد لكم 

مغامرة   دخول  أو  العائمة،  العائلية  المطاطية  القوارب  مغامرة  في  واالنطالق  الكسول،  النهر  استرخاء في  جولة  من 

األكواريوم الذي يوفر لكم فرصة مشاهدة العديد من المخلوقات  المخروط العمالق. ويمكنكم االستمتاع بجولة في  

البحرية عن قرب مثل الفقمة والدالفين كما يمكنكم تجربة رحلة السفاري المائية، وممارسة رياضتي الغوص والغطس  

 لالقتراب من الحياة البحرية، وركوب األمواج، ومشاهدة معرض القروش. 

 

 مع وجبة الغداء افتنك( بين جبال وأنهار مدينة أنطالياجولة التجذيف )الراليوم السادس: 

عد تناول وجبة اإلفطار الصباحية في الفندق مقابلة المرشد السياحي في الفندق وحسب الموعد المتفق عليه معكم  

بجولة   االستمتاع   حيث  واالثارة  المغامرات  عشاق  لكل  الجميلة  الجوالت  احدى  الى  اإلنطالق  فى  مسبقًا  للتجديف 

المنحدرات الرائعة فى بلدة  بسكوناك في اماكن التجديف فى أنطاليا لمدة يوم كامل حيث ستطيع المشاركون فى  

تنمو  التى  االشجار  من  وعدد  انطاليا  الغابات فى  من  الشاسعة  والمساحات  الرائعة  الصنوبر  أشجار  رؤية  الجولة  تلك 

ف من االنشطة السياحية التى يتم القيام بها بشكل كبير فى المنتزه  فقط من اقاليم البحر المتوسط ويعتبر التجدي

الرائعة   المنحدرات  التجذيف فى  بجولة  للجميع حيث يستمتعون  رياضة سهلة  تعتبر من  أنطاليا بشكل عام حيث  وفى 

الرائعة  الصنوبر  أشجار  رؤية  الجولة  تلك  فى  المشاركون  ستطيع  حيث  كامل  يوم  لمدة  بسكوناك  منطقة   فى 

 والمساحات الشاسعة من الغابات. 

تبدء جولتنا بعد االنتقال من الفندق وصوال الى بسكوناك حيث اماكن التجديف في انطاليا وبعد تلقى تعليمات االمن 

والسالمة  وارتداء الخوذة وسترات النجاة الخاصة بالقارب المطاطي وبعدها يتم التحرك فى جولة التجديف الخاصة بكم 

الخضراء  كيل  14لمسافة   المساحات  ومعها  الجميلة  الصنوبر  وأشجار  غابات  بأنفسكم  ترون  سوف  حيث  تقريبا  متر  و 

الكثيفة بالمكان مع كل  منحدر فى هذا النهر وبعد االنتهاء من الجولة سوف نذهب لتناول وجبة غداء رائعة فى أحد  

 المطاعم القريبة من النهر ثم العودة مساء الى الفندق. 

 

 و التلفريك.  Kemer جولة مدينة كيمير: يوم حر أو االشتراك باليوم السابع 

عليه  المتفق  الموعد  وحسب  الفندق  في  السياحي  المرشد  مقابلة  الفندق  في  الصباحية  اإلفطار  وجبة  تناول  بعد 

ول  ميال من مطار أنطاليا حيث نقوم بركوب اط   35معكم مسبقًا اإلنطالق برحلة الى مدينة  كيمر  الواقعة على بعد  

يعد   و  اوليبموس  جبال  ضمن  المتواجد  تاهتالى  جبل  فى  نقطة  اعلى  من  البحر  سطح  مستوى  فوق  عند  تلفريك 

كيلو متر   يصل    65و يبعد عن انطاليا حوالي    2007اوليمبوس تلفريك من المعالم الرئيسية لمدينة انطاليا افتتح عام  

متًرا عن سطح البحر    2365ترتفع عن سطح البحر حوالي    طول الرحلة من محطة االنطالق، إلى قمة الجبل تهتلي التي

حوالي   وتستغرق  العالم،  في  األطول  من  وتعتبر  منطقة   10،  في  الواقعة  االنطالق  محطة  من  وذلك  دقائق 

جانب   الى  المشوقة.  الرحالت  أجمل  من  لكنها  جدًا،  وشيقة  وجميلة  ممتعة  رحلة  أنها  إال  قصيرة  مدة   ، تكروفاكيمر 

ا و  في  المغامرة  تكون  الجبل  قمة  الطبيعية.  باألجواء  وتستمتع  األعلى  من  الطبيعية  المناظر  ستشاهد  حيث  إلثارة 

فصل الشتاء غاية البرودة ولذلك البد من ارتداء الزى الثقيل المناسب للثلوج. أما في الربيع و الصيف يكون الجو في 

ما زاد برودته. تستطيع مشاهدة المدينة في مشهد غاية الروعة و الجمال حيث أن الجو كلما ارتفع عن سطح البحر ك



 

فى   طوروس  جبال  وسلسلة  المتوسط  األبيض  البحر  سواحل  و  انطاليا  منطقة  و  للشاطئ  ومميز  فريد  بانورامي 

شخص . ويعتبر تلفريك اوليمبوس    80احلى منظرها وانت في تلفريك اوليمبوس . عربة تلفريك اوليمبوس تتسع ل

، فهو مشهد بانورامي فريد ومميز، للشاطئ ومدينة انطاليا وسلسلة جبال طوروس. ويكون  من االسرع افي العالم 

من  النزول  بعد  الجميل  الغداء  تناول  يمكنكم  ذلك  وبعد  الجميلة  التذكارية  الصور  التقاط  اجل  من  كبيرة  فرصة  لديكم 

 التلفريك ثم العودة الى الفندق.

 

 

 الوطن. : العودة الى أرض ثامن الاليوم 

مطار   الى  التوجه  ثم  الغرف  وتسليم  للسفر  اإلستعداد  الفندق  في  اإلفطار  أرض   أنطاليابعد  الى  للعودة  الدولي 

 الوطن والتوديع بالسالمة. 

 

 

 

 

 


