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تفاصيل البرنامج
(6ايام – 1ليالى )

اليوم األول :التجمع بمطار القاهرة الدولي للسفر إلى اسطنبول على خطوط الطيران المنتظم ،الوصول الى مطار صبيحه بإسطنبول–المقابلة عن
طريق مندوبنا بتركيا واالنتقال الى الفنادق .
اليوم الثاني  :اإلفطار بالفندق ثم عمل رحلة بحريه بمضيق البسفور +رحله تسوق +عشاء بكروز بالبسفور ( مجانا ).
اليوم الثالث :اإلفطار بالفندق تبدأ رحلة جزيرة االميرات( اختياريه ) حيث ينتظركم مرشدنا السياحي قبل الموعد ويستحبكم الى السيارة و من ثم
تذهبون في جولة بحرية تستغرق قرابة الساعة وربع في الطريق الى جزر االميرات
تتكون جزر االميرات من  9جزر من بينهم  4جزر مفتوحة للزوار على مدار العام سوف نزور منهم  3جزر ونستقر في اخر جزيرة وهي بيوك ادا
سنتجول ب عربات الخيول في جميع ارجاء الجزيرة بعدها سنتناول الغداء مشويات في مطعم تركي
ويكون بعدها لديكم ساعة او ساعتين للتنزه ومشاهدة البيوت التي تمتاز بألوانها الساحرة وبعدها نعود الى الفندق

اليوم الرابع :اإلفطار بالفندق -ثم رحلة (إختيارية) إلى مدينة البورصة وزيارة معالمها الخالبة و زيارة الى سوق الحرية الشهير في المدينة
والمعروف بجمالة المعماري.
النزول من قمة حبل اولوداغ بواسطة التليفريك واالستمتاع بجمال المدينة من األعلى.
تناول وجبة الغداء من المشويات على قمة الجبل بينما تستمتع بمشهد المدينة الرائع من األعلى وقت العصاري.
زيارة الى الشجرة التاريخية التابعة للجبل والمعروفة بجمالها المميز والفريد.
رحلة الى محالت الحلويات التركية والعسل.
اليوم الخامس : :اإلفطار بالفندق -ثم رحلة (إختيارية) االستمتاع بجمال بحيرة سبانجا ذي المياه العذبة تليها زيارة الى حديقة حيوان داريجا ،وهي
أكبر حديقة حيوان في إسطنبول لذلك حرصنا على جعلها جزء من رحلة سبانجا
يمكنك االستمتاع بالتنزه حول بحيرة سبانجا و التوجه الى قرية معشوقيه وتناول وجبة الغداء هناك حيث ستتلذذ بالمأكوالت المحلية وستجد صعوبة
في مغادرة هذه القرية رائعة الجمال بكل ما فيها
اليوم السادس :اإلفطار بالفندق –التجمع بالفنادق استعدادا للسفر الى القاهرة ثم الوصول لمطار القاهرة .
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اسم الفندق
Grand Milan
The Golden Pera's

المنطقة

سعر الفرد في الغرفة
المفردة

http://grandmilanhotel.com/

Aksray
*3

52812

9112

9122

http://www.thegoldenperashotel.com/tr

TAKSIM

*3

المزدوجة

الثالثية

55812

52522

9912

http://www.thetangohotelistanbul.com/thetangohoteltaksim/index.html

The tango hotel Taksim

TAKSIM

*3
Lamartine Hotel

األسعار تشمل

53112

http://www.lamartinehotel.com/

TAKSIM

*4

52922

53722

55322

االتي:

 اإلقامة لمدة  6أيام  5 /ليالي باإلفطار في الفنادق المذكورة أعاله.
 االنتقاالت من المطار  /الفندق  /المطار بإسطنبول.
 تذاكر الطيران (القاهرة  /اسطنبول  /القاهرة) علي مصر للطيران
تم احتساب تذكره الطيران بسعر  7422جنيه واي زياده تطرأ يتحملها العميل
 رحلة بحريه بمضيق البسفور +رحله تسوق  +عشاء بكروز بمضيق البيسفور
األسعار ال تشمل االتي:
 تأشيرة دخول تركيا
 الرحالت االختيارية
االوراق المطلوبة -:
( المسافرين من سن  59سنه حتي  41سنه ) من خالل  $552 (MZ visaللفرد )
 كشف حساب بنكي.
 باسبور صالح لمدة  6شهور من بداية تاريخ السفر.
 خطاب من جهة العمل موجه الى السفارة التركية .
 عدد  0صورة شخصية .
 شهادة الميالد او وثيقة مذكور بها أسم األم .
(المسافرين اقل من  59سنه وأكثر من  41سنه) ( $31للفرد) يتم استخراج الفيزا  onlineفي نفس اليوم
االوراق المطلوبة- :



52722

باسبور صالح لمدة  6شهور من بداية تاريخ السفر.
شهادة الميالد او وثيقة مذكور بها أسم األم.
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مـالحـظــات هــامــة:

 بالنسبة للعمالء المطلوبين للتجنيد ,او الذين اليزالون تحت الطلب للتجنيد الذين يحتاجون تصريح للسفر
برجاء احضاره قبل السفر ,وبالنسبة للذين انهوا الخدمة العسكرية أو معافين تماما ان لم يكن ذلك مذكورا
علي جواز السفر برجاء سؤال مناطق التجنيد التابعين لها اذا كانوا محتاجين لتصريح السفر او ال.
 بالنسبة للذكور مابين (  02عاما و حتى اقل من  41سنة ) يجب التوجه الى مجمع التحرير و الحصول على
موافقة امنية من ظابط االتصال بالمجمع ( اجراءات الموافقة قد تصل الى حوالى  51يوم عمل ) .



الميعاد الرسمي للتسكين بالفندق (  )CHECK INفي الساعة الثانية ظهرا& ميعاد الخروج ( )CHECK OUTفي الساعة الثانية عشر ظهرا.



الغرفة الثالثية عبارة عن غرفة مزدوجة  +سرير إضافي



تم احتساب الدوالر بسعر  5664و اي زياده تطرأ يتحملها العميل.



تم احتساب اليورو بسعر  58و اي زياده تطرأ يتحملها العميل.



السعر قد يزيد في حالة وجود زيادة في ثمن وقود الطائرات أو تغير سعر العمالت أو تغير سعر الفنادق.



العرض ساري في الفتره من  0259/55/25حتى  0202/20/08فيما عدا التواريخ األتية:

-

 23/12/2019حتي 0202/25/21
 0202/25/01حتى 0202/20/26

إصدار يوم2019/09/32 :
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