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المدينة : طرابزون
اليوم األول:

االستقبال من مطار طرابزون 

والثانية تدعى, األولي تدعى بوابة الوصول الدولية  حيث يوجد لمطار طرابزون بوابتين للخروج 

بوابة الوصول الداخلية )ايش هتالر( سيكون السائق بانتظارك عند بوابة الخروج من المطار

حامالً لوحة اسمية مكتوب عليها اسم حضرتك  للتعرف عليه والذهاب إلى الفندق  واستالم

  إذا كان وصولك مباشر إلى طرابزون فستخرج من البوابة الدوليةمالحظة هامة :الغرف 

عدد األشخاص              : شخصين

المدن السياحية         : طرابزون

الخدمات السياحية : فندق اليف بوينت/ سيارة مع سائق

عدد األيام     /  اليالي     : خمس ليالي – ستة ايام

https://wa.me/message/CQUBLILPV25WL1
https://trabzon.fun/


جولة اوزنجول اليوم الثاني:

 أو حسب الرغبة سيصلكم السائق  في10:00برنامج رحلة اوزنجول في اليوم الثاني من الساعة 

الوقت المحدد وذلك بعد تناولكم وجبة اإلفطار المشمولة بحجز الفندق

 نتوجه إلى بلدة سورمني التي تشتهر بصناعة السكاكين وزيارة متجر بيع السكاكين بالمنطقةالمحطة األولي:

نتوجه إلى مصنع الشاي لمشاهدة طريقة تحصير الشاي التركي الطبيعي والتجوال داخل المصنعالمحطة الثانية: 

 لتوجه الى بحيرة اوزنجول الساحرة ومشاهدة الشالالت الجميلة والتقاط الصور التذكاريةالمحطة الثالثة:

  فترة الغداء ومن ثم منح الوقت الكافي لتجول في  أنحاء البحيرة استمتاع بالطبيعة الخالبةالمحطه الرابعة:

 أثناء عودتنا سيكون لدينا استراحة لتصوير الجسر المعلق لمدينة أوف وعندها تنتهي الرحلةالمحطة االخيرة:

 الرحلة تشمل سيارة مع سائق شامل الديزل إلى اوزنجول مدة عشر ساعات

https://trabzon.fun/


رحلة مرتفعات ايدراليوم الثالث:

 او حسب الرغبة وبعد تناولكم وجبة اإلفطار المشمولة في حجز الفندق ستصلكم09:30من الساعة 

السيارة في الوقت المحدد للذهاب في رحلة إلى مرتفعات ايدر

 ننطلق الى مدينة ريزا لزيارة الشالالت ومزارع الشاي الرائع والتقاط بعض الصور التذكارية .المحطة األولي:

 تكون في مصنع األقمشة في مدينة ريزا لنتعرف على الحياكة واللباس التقليدي في مدينة ريزا.المحطة الثانية:

 نتوقف عند نهر فرتنا لممارسة اجمل األلعاب والنشاطات الترفيهية ) رياضة التجديف( المحطة الثالثة:

 التوجه نحو مرتفعات ايدر الرائعة والصعود الى شالل العروس والتقاط الصور التذكارية.المحطة الرابعة:

 الفترة  لتناول وجبة الغداء بين الطبيعة منح الوقت الكافي للتجول في المرتفعات.المحطة الخامسة :

https://trabzon.fun/


اليوم الرابع:

جولة دير سوميال 

ستصلكم السيارة في تمام العاشرة صباحا أو حسب رغبتكم للذهاب في رحلة إلى
 منطقة مشكا طرابزون التي تشمل المحطات التالية

:المحطة األولى

, ميالديًا ستوصلكم386دير سوميال، والذي يحتوي على ذلك التاريخ العريق منذ عام 

 السيارة إلى منطقة الدير وهناك يوجد سيارات نقل خاصة بالدير للصعود إليه
الدير عبارة عن مبنى منحوت بالصخر في اعلى الجبل لذا فهو غير مناسب لكبار السن

حيث سيحتاج الكثير من المشي إليه

المحطة الثانية
 متر800جبال زيكانا و المطل الزجاجي التراس الشاهق ارتفاع 

المحطة الثالثة
:مغارة كراجا وهي اجمل الكهوف الطبيعية في الشمال التركي ستشاهد فيها

 الصواعد والنوازل الطبيعية البديعة
المحطة الرابعة

.قرية همسي كوي لرؤية تلك الجبال التي تعطي طريقها الي جنوب تركيا الحرير :

https://trabzon.fun/


اليوم الخامس:

رحلة مرتفعات حيدر نبي
ستصلكم السيارة في تمام العاشرة صباحا أو حسب الوقت المحدد من قبلكم للذهاب

في رحلة مرتفعات حيدر نبي وهي مرتفعات مذهلة ذات أجواء مميزة

:المحطة االولى 

نتوجه إلى مغارة تشال التي تعتبر ثاني أطول مغارة بالعالم والتي تقع في قرية بشيك
.دوز لنستمتع بالطبيعة والمناظر الخالبة

:المحطة الثانية

م وتشتهر1660نكمل المسير نحو مرتفعات حيدر نبي التي ترتفع عن سطح البحر قرابة 
بطبيعتها الخالبة التي ال مثيل لها نتوجه إلى احدى المطاعم الريقية المميزة لتناول

.وجبة الغذاء في الهواء الطلق ويتم منح الوقت الكافي للتجوال واالستمتاع بالطبيعة

 فيها ركوب القوارب بحيرة سيراجول الشهيرة ببحيرة البجع:المحطة الثالثة

https://trabzon.fun/


 التوصيل الى المطاراليوم السادس:

بعد تسليم الغرف إلى الفندق أصوال ستصلكم السيارة للذهاب بكم إلى المطار بالوقت المحدد

حيث إن التواجد بالمطار للرحالت الدولية يجب ان يكون قبل ثالثة ساعات من موعد اإلقالع

وقبل ساعتين من اإلقالع للرحالت الداخلية 

الفندق اليف بوينت

غرفة سوبيريور مزدوجة أو توأم

 متر مربع في مركز مدينة طرابزون الفندق ثالثة نجوم ذو تقييم عالي25مساحة الغرفة 

https://trabzon.fun/


تكلفة البرنامج

 تكلفة البرنامج اإلقامة في فندق اليف بوينت غرفة مزدوجة أو توئم مع اإلفطار والجوالت السياحيةتشمل

 البرنامج مصاريف الدخول إلى أي نشاطات أو المطاعم أو رسوم الدخول إلى المناطق السياحيةال يشمل

 تواصل معنا وتساب طريقة الحجز:

 % لتثبيت الحجز في شهر ستة أو سبعة30ارسل صور جوازات السفر - ارسل صورة عن تذاكر السفر ستحتاج  إلرسال دفعة مقدمة

 دوالر790 دوالر - ثالثة أشخاص 690شخصين  السعر لشخصين في شهر أبريل

 دوالر865 دوالر - ثالثة أشخاص 765شخصين السعر لشخصين في شهر مايو

 دوالر1015 دوالر - ثالثة أشخاص 915شخصين   السعر لشخصين حتى نهاية أغسطس 

سيارة مرسيدس فيتو مع سائق
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