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  إسطنبولاالستقبال من مطار 

  

 
 لحجز استقبال المطار
00905362365921 

نقدم خدماتنا السياحية في اسطنبول من المطار 
الى المطار, ونوفر بخدماتنا تلبية متطلبات 

السياحة لدى المسافرون العرب في تركيا, مع أول 
 خدمة نقدمها أسعار استقبال مطار اسطنبول

حيث ان في اسطنبول مطارين متباعدين فيما 
بينهم فإن التكلفة تختلف فيما بينهم بشكل 

 متقارب

 
  مطارين إسطنبوليوجد في 

  الدولي إسطنبولمطار   مطار صبيحة الدولي

 
  

  ستتجه الى بوابة المغادرة رقم   ستتجه عند بوابة المغادرة الى الدليل 



 

 

  إسطنبولاليوم الثاني في 

  
 لاسطنبو مدينة على للتعرف  البوسفور مضيق  في بحرية جولة

 .واآلسيوي األوروبي بشطريها 
 البحرب مرمرة بحر يصل الذي الرائع البوسفور مضيق  في البحرية البسفور جولة

 داالسو
  لاسطنبو في بحرية رحلة جدا جميل مكان في بحرية جولة و 



 

 

  إسطنبول في الثالث اليوم

  
فيها قبر الصحابي الجليل (أبو أيوب االنصاري رضي الله عنه), حقا مكان جميل  يقولون:االماكن السياحية في منطقة أيوب, كما زيارة 

جمال االسطنبول و اآلثار االسالمية فيها, ومع جمال هذا  اجدا ؛ وفيه تشعر بعظمة وقوة االسالم, اذهبوا إلى هذا المكان الحظو
 المكان أيضًا, فيها مطاعم ومقاهي رائعة ومميزة

 
 



 

 

  إسطنبول في رابعال اليوم

  
األولى للدولة العثمانية، وتلقب ببورصة الخضراء لكثافة الحدائق والمنتزهات السياحية والمساحات الخضراء الطبيعيةبورصة العاصمة   

و التل فريك بورصة وزيارة الشجرة المعمرة التاريخية و زيارة الجامع األخضر الكبير و الحمام العثماني و مناحل  القرية العثمانية سنزور
 العسل و معمل الحلقوم

مال الغرب، منطقة محافظة بورصة. تقع في ش وهي مركزالمدن الصناعية  وإحدى أهموجز عن مدينة بورصة رابع المدن تركيا سكانًا م
 .مرمرة، بين مدينتي إسطنبول وأنقرة



 

 

  إسطنبول في خامسال اليوم

  
وأكبر حديقة للحيوانات المائية في الشرق األوسط أشهر  

إسطنبولاماكن الترفيه في  زيارتها ولو لمرة واحدة خالل زيارتك ومن أضخمها في أوروبا والتي ال بد من  

سنزور متحف الشوكوالتة اسطنبول حيث مصنع للشكوالتة استغل المساحة الواسعة 
 كمتحف اغلب مقتنياته مصنوعة من الشكوالتة

 



 

 

  إسطنبول في سادسال اليوم

  
بحيرة صبانجا“ معشوقية وشالالت جولة بحيرة سبانجا  ”  

رحلة صبنجة القريبة من مدينة اسطنبول المزدحمة بكونها احدى مقاصد عطلة نهاية األسبوع,  
تاالحيوان لرؤية مجموعة متنوعة من حديقة حيوان داريجا سنزور  

الساحرة الشالالت حيث معشوقية بعدها سنتوجه إلى قرية .  
 



 

 

  إسطنبول في بعساال اليوم

  
 إسطنبولكم يعتبر جواهر مول من اكبر مراكز التسوق في  2والتي تبعد عن ميدان تقسيم  شيشلي في منطقة : جواهر مول 
  محل تجاري 350من  أكثرداخل المول  يحتوي على اهم العالمات التجارية العالمية و التركية :إسطنبولمول اوف 
  يتألف من وحدات  نسخة مطابقة لمدينة فينيسيا االيطالية ذات الجمال الرائع خاصة زوراق البندقية النهرية :فينسيا مول

 ةسكنية ومكاتب واسواق تجاري
  
  



 

 

  إسطنبول في ثامنال اليوم

  إسطنبول مطار الى التوصيل
  


