برنامج جوالت  10أيام ISTANBUL

اليوم االول :
بعد وصولكم الى مطار اتاتورك ستجدون مندوب بانتظاركم الستقبالكم ونقلكم الى الفندق بسيارة خاصة ليتم
استالم الغرف وبعد ذلك تأخذون قسطا من الراحة ويمكنكم أخذ جولة اكتشافية حول الفندق .او قضاء وقت
ممتع و عشاء بوفيه مفتوح على متن سفينة البوسفور مدة الرحلة  4ساعات في الباخرة يتخللها برنامج فني
ورقص الفلوكلور التركي ( مناسبة للعائالت ) سعر الشخص  50دوالر
اليوم الثاني
رحلة البوسفور لمشاهدة أهم معالم مدينة اسطنبول اآلسيوية واألوروبية (قصر دولمة باهجة سراي  /توب
كابي  /جامع السليمانية ,جامع أورتاكوي ,قلعة روملي حصار ,ومشاهدة الجسور المعلقة  ,والفلل القديمة من
على متن الباخرة * زيارة مول جواهر
اليوم الثالث
التوجه الى بورصا وزيارة اهم معالمها السياحية * الشجرة التاريخية *بيت الحرير *جبل االولوداغ * القرية
العثمانية والعودة الى اسطنبول مساء
اليوم الرابع
بعد الفطور بالفندق سنتوجه الى بيار لوتي ومينيا تورك التي تحوي مجسمات لكل معالم تركيا وبعدها الى
الدولفيناريوم ومشاهده عروض الدالفين واخرها الى اكبر مدينة العاب ( فياالند ) وقضاء اوقات ممتعه
باسواقها والعابها ومطاعمها
اليوم الخامس
بعد تناول الفطور صباحا زيارة أهم معالم مدينة اسطنبول السياحية والتاريخية في منطقة السلطان احمد و
التي تتضمن زيارة 1جامع السلطان أحمد (الجامع األزرق)  2متحف ايا صوفيا  3ساحة الهيبودروم  4قصر
توب كابي  5الغراند بازار والغداء في احد المطاعم القريبه من الجامع االزرق او مطاعم الوجبات السريعه
عند المساء بامكانكم التوجه الى شارع االستقالل في ميدان تقسيم وقضاء الوقت فيه
اليوم السادس
رحلة الى بحيرة سبانجة والمعشوقية ومغامرات الطبيعة يوم كامل والعودة
اليوم السابع
اليخلوأي برنامج سياحي في اسطنبول من تخصيص يوم لقضاءه في تل العرائس أو مايسمى تشامليجا ,
حيث تعد هذه المنطقة مالذا لمحبي الطبيعة وعشاق االطالالت الفريدة ذات العلوالكافي الذي يجعل السائح
يرى مشهدا بانوراميا يأسرهذه المدينة الواسعة ضمن أفق عينيه  .وبعدهاالى حديقة فنارباهشة وشارع بغداد

اليوم الثامن
رحله بحريه الى جزر االميرات االفطار في الفندق ثم القيام برحلة بحرية بواسطة العباره إلى جزر األميرات
مرورا ً بالجزر الصغيرة ،ثم الوصول إلى اخر جزيره وهي الجزيرة الكبيرة (بيوك أضة) والقيام بجولة
سياحية على الجزيرة بواسطة الحناطير التي تجرها الخيول  ،وبعدها التوجه لتناول طعام الغداء على ضفاف
الجزيرة والعودة مساء إلى الفندق
اليوم التاسع
يوم كامل للتسوق سيكون معكم السائق يوم كامل لياخذكم الى اشهر مراكز التسوق والبازارات والمطاعم
والكافيهات في اسطنبول
اليوم العاشر
وهو يوم السفر والعودة إلى أرض الوطن وسيكون السائق بانتظاركم ليوصلكم إلى المطار مصطحبين معكم
اجمل الذكريات
-----------------------------------------------------------------

سعر الربنامج :

 / 1750 /دوالر جملموعة من  2اىل  8اشخاص

هذا السعر يشمل مايلي :
• شامل التوصيل من والى المطار والجوالت اليومية بسيارات خاصة مع سائق يتكلم
العربية بمعدل  10-9ساعات يوميا ومكنكم زيارة أماكن اكثر غير مذكورة بالبرنامج
كالمطاعم والكافيهات واألسواق كما يمكنكم تعديل جدول الرحلة بما تجدونه مناسبا
لتقضو اجمل األوقات
• اليتضمن رسوم دخول االماكن السياحية كالمتاحف والتل فريك والفياالند المقدرة
بشئ قليل

• للحجز واالستعالم +905319109851 :
• تابعنا بضغطة واحدة

