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                                   األيام املغلقة

األثن� : أياصوفيا  * رضيح السالط�    الثالثاء : قرص توب كا�

األثن� والخميس : قرص دوملة باهتشه

 األربعاء : متحف كايرا     األحد : السوق املسقف * سوق العطارين

جولة دينية  بيبليكال اسطنبول 

 جولة خاصة نهار كامل أو نصف نهار
بطريركية أرثوذكسية يف ف�

كنيسة بالرش� * متحف كاريه

مسجد بانتوكراتور - زيريك من الخارج

سانت ماريا باماكريستوس - مسجد فتحية من الخارج

دير باليكيل * أياصوفيا الصغ¢ة سانت جرجيس وباشوز

أيا إير�  من الخارج * أياصوفيا

كابادوكيا * باموك كاله * أفس 

رحلة 4 أيام    بالطائرة أو بالحافلة
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اسطنبول عشاءاً 

طعام العشاء يف نادي لييل * نبيذ محيل محدود

موسيقى وتسلية * رقص رشقي * رقص شعبي فولكلور

(Jewish Heritage)الرتاث اليهودي

جولة خاصة نصف نهار أو نهار كامل

عدا السبت واألحد

غالتا * الكنيس أشكيناز أو نيفي شالوم

متحف ذو الفارس * بالط * الكنيس أهريدا

مستشفى أور – أخايم من الخارج

مقربة يهودية يف أولوس * الكنيس أتز أخايم يف أورتاكوي

مدينة بورصة الخرضاء 

جولة نهار كامل  شامال طعام الغداء  6 أشخاص عىل األقل

باص بحري * املسجد والرضيح األخرض * مسجد علو

السوق املسقف * سوق الحرير * تلفريك * جبل علو

حصن ترويا ومقابر أنزاك 

جولة طويلة   شامال طعام الغداء والعشاء

ميادين الحرب * مقابر وÁاثيل آنزاك

تشاناكاله * ترويا العتيق * حصان ترويا األسطوري

كبادوكيا 

رحلة 1 / 2 / 3 و 4 أيام   بالطائرة أو بالحافلة

مداخن الحورية * متحف غ¢ مسقف * مدينة تحت األرض

الدير * وادي إخالرا

مهد الحضارات

كبادوكيا * كونيا * باموك كاله

أفروديسياس * أفس * كوشادايس * أزم�

رحلة 5 أو 7 أيام     بالطائرة أو بالحافلة

أفس ومريم العذراء

رحلة نهار كامل    بالطائرة أو بالحافلة

كوشادايس * أفس * دار مريم العذارء * معبد

آرتيميس ديانا * مسجد عيىس بيك

برغاما  هي�بوليس

رحلة نهار كامل    بالطائرة أو بالحافلة

بقايا حضارة برغاما * أسكوالبيوس آلهة الدواء

 ¥كن عمل رحلة يوم� بدمج الرحلت�                                                                 

باموك كاله   هي�بوليس

رحلة نهار كامل    بالطائرة أو بالحافلة

ينابيع املياه الحارة * ترافرت� كالسيوم

بقايا حضارة هي¢بوليس

جولة يف مضيق بوسفور مع يخت خاص وطعام العشاء 

رشاب محيل مفتوح  * موسيقى وتسلية

رقص رشقي * رقص شعبي فولكلور
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معا° اسطنبول 

جولة نصف يوم صباحية

أياصوفيا *مسجد سلطان أحمد * هيبودروم

املسلة * عمود رسبنت� *حوض ماء أملا� * السوق املسقف

اآلثار العث±نية

جولة نصف نهار  بعد الظهر

قرص توب كا�  * رضيح السالط�

اآلثار العث±نية والبيزنطينية

جولة نهار كامل    شامال طعام الغداء

 جولة مدمجة      

جولة يف مضيق بوسفور بزورق خاص

جولة نصف نهار

          صباحية               
خليج القرن الذهبي *أسوار املدينة *سوق العطارين

جولة يف مضيق بوسفور بزورق خاص

حصن رومييل   بالزورق

           بعد الظهر                           

جولة يف مضيق بوسفور بزورق خاص * خليج القرن الذهبي

*Ðاألسوار البيزنطية باملدينة * تلفريك * مقهى بي¢ لو

قرص دوملة باهتشه والضفت�   األوروبية – األسيوية

جولة نصف نهار     بعد الظهر

قرص دوملة باهتشه  * جرس بوسفور

تل تشامليجا

مضيق بوسفور – قرص دوملة باهتشه والضفت�

جولة نهار كامل   شامال طعام الغداء

 جولة مدمجة

جولة إىل البيزنطية

جولة نصف نهار   صباحية

ينبغي الحجز لـ 6 أشخاص عىل األقل

حركة أكيدة كل أيام الثالثاء بعد الظهر

خليج القرن الذهبي * مطرانية أرثوذكسية

كنيسة بالرش� * متحف كاريه

سجون إنيÓس وقرص تكفور من الخارج

األسوار البيزنطية باملدنية

خليج القرن الذهبي

جولة نصف نهار    بعد الظهر

ينبغي الحجز لـ 6 أشخاص عىل األقل

حركة أكيدة كل أيام األثن� والخميس بعد الظهر

رضيح ومسجد السلطان أبو أيوب األنصاري * تلفريك

مقهى بي¢ لوÐ * مينيا تورك

جزر األم�

جولة نهار كامل   شامال طعام الغداء

إىل الجزيرة الكب¢ة بالباخرة * جولة بعربة الخيول

طعام الغداء يف مطعم السمك

جولة الغروب يف مضيق البوسفور مع يخت خاص

كل يوم مساءاً  18:30 – 20:00  عدا السبت واألحد

ينبغي الحجز لـ 6 أشخاص عىل األقل

جولة يف بوسفور * مع استضافة من القبطان


