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 برنامج الرحله

 بالفندق التسكين و انطاليا بمطار المقابله - انطاليا وصول - للسفر استعدادا القاهرة بمطار التجمع(الجمعة: ) األول اليوم

 و القطنية المالبس و الجلود الىاسواق المرور و دودان شالالت الى سياحية رحلة عمل ثم – بالفندق االفطار(:السبت( الثانى اليوم

 ;quot& مجانا; quot& االصواف

 نهر داخل المطاطية المراكب بواسطة تركيا في الرحالت أجمل من هي و شيقة تجديف رحلة عمل ثم –بالفندق األفطار( االحد)الثالث اليوم

 الغذاء تشمل العظيم كانليون كابرلو

 ( للطفل دوالر 35 – للكبير دوالر 50) المفتوحة الغابات داخل

 و كيمير بمدينة الخالبة الطبيعية بالمناظر التمتع و التلفريك شامل انطاليا من كم60- كيمير مدينة لزيارة كامل يوم( االثنين) الرابع اليوم

 الشاطىء بمطاعم الغذاء و الشاطىء استخدام

 ( للطفل دوالر 50 – للكبير دوالر 70)  انطاليا الى العودة ثم

 البحر ملتقى حتى مناوجات نهر فى بحرية رحلة يشمل مناوجات لمدينة سياحية رحلة عمل ثم – بالفندق األفطار( الثالثاء) الخامس اليوم

 اكبر مناوجات شالالت زيارة و المتوسط

 ( للطفل دوالر 30 - للكبير دوالر 45)  بالمركب الغذاء شامل تركيا شالالت

 – للكبير دوالر45)  الغذاء تشمل و المائية االلعاب جميع تشمل االكوابارك مدينة زيارة ثم – بالفندق األفطار( االربعاء) السادس اليوم

 االفطار بعد:  ثاني اختيار -( للطفل دوالر 35

 شامل الرحلة خالل العيون و االنهار فى بالسباحة التمتع و االنهار و الشالالت و الجبال مناطق و الجيب بالسيارات سفارى رحلة عمل

 ( للطفل دوالر 35 – للكبير دوالر 50) الغذاء

 وزيارة الشالالت داخل بالغابات والتمتع باألتوبيس كورنشلو شالالت لزيارة سياحية رحلة – بالفندق األفطار(..: الخميس) السابع اليوم

 ( مجانا... )  والجلود المالبس مصانع

 ( للطفل دوالر30 – للكبير دوالر 45 المشروبات جميع شامل عشاء شامل بالبرنامج سهرة:  مساءا

 القاهرة للسفرإلى استعدادا انطاليا لمطار التحرك– بالفندق اإلفطار( الجمعة)الثامن اليوم

 

 : يشمل السعر

 

 (. القاهرة – انطاليا –القاهرة(من شارتر طيران •

 . يماثلها ما او تركيا عروس انطاليا بمدينة المذكورة بالفنادق باالفطار أيام 8ليالى7 األقامة •



 واالصواف القطنيه والمالبس الجلود باسواق دودانوالمرور شالالت مجانيةالى رحلة •

 .مطار -فندق– مطار االنتقال •

 . بالطائرة كرسى لة ليس( التاشيرة سعر بدون) جنيها 990( 2 اقل-0) من االطفال -:  مالحظة

 . بالفندق اضافى سرير لة ليس لكن و بالطائرة كرسى لة( التاشيرة سعر بدون)  جنيها5400(5-2) من

 . الطيران بمواعيد مرتبطة وغير ظهرا 12 الفندق من المغادرة ومواعيد ظهرا 2:  الفندق تسكين مواعيد

 

 : يشمل ال ااالسعار هذه

 ;quot&سنتين تحت الرضيع عدا; quot& والطفل للكبير جم 1000المطارات مغادرة رسوم.

 االختيارية الرحالت*  شخصية مصاريف وايه التأشيرة مصاريف •

 اداريه مصاريف ج 100$ +  35 التكلفة و اوراق ايه بدون اليكترونيك التاشيرة تستخرج سنة 18 سن من اقل و 45 سن فوق •

 للشركة

 $110 بتكلفة القنصلية من التاشيرة تستخرج سنة 45 سن حتي 18 سن من •

 يوم 15- 10 يستغرق و التحرير مجمع من تصاريحامنية استخراج يجب سنة 40 حتي 18 سن من •

 :التأشيرة طلب حالة فى المطلوبة االوراق

 صورة – 6*4 شخصية صور 2 •

 www.elsalamtours.com واصل معانا عبر موقع شركتنات -

  01207747735 -للحجز واالستفسار : �📞📞� -

 : عنوين فروعنا��
 ش عبد العزيز فهمي ميدان هليوبليس بجوار قسم النزهه مصر الجديده . 92القاهره: 
 شارع محمود بسيوني ميدان التحرير الدور الرابع. 16التحرير:

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elsalamtours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RUlxYGsyiKF62WtIXPWTbOkwGacKIczLwXMiXHkRQkWj3yX_B3QdIN68&h=AT3hL4I7u3r1XoqrZyzVm4oJQBiRJWbe4H2p5UvynM2GZ-yPDPpiHerCJPq3EEwdnQgiHTZfQGxRa9r0sNa2jrAxvkW-YDWJdBXtIYlpUOt6zKsAnx6YKS7p_aQNDEhzxZNQOmrDu0R3duDSlxtInss_o3rgW0lY_h32SBYrOEJKQLstqSXnjBJLBj9kmSY7GhStX0lq7r3WAFEfMzF0t2OiD6rOMVcuJ423iwPtQPQJzVvQTotiMkiOoXzEhyZOCDHgI9AtQKSfW_RyTJlPI2auGZf7cNkHOlIE8gdnUJ907xnCRvJAqrj5sXPSi1mqYusiu6EjS9FqDIg_SkCfMC5LNP9bW1Sy8zl14sSkLVipKZAkmpk4MzXgnp6is8FX-i3QEpOgAYAJCG3NtBKTrNGTGoXGDrRxo4olMFtJIuBbByJH1JloZvQLSBogvxgWlUR-sdElnx4vrMcqsh_c6juXzWwgurg3fehSRRY6IP-XD8uVK8jdhU78DPLyTHQfSnByK3ixevk_KP-5bqIiSP3Y8JMUMmEDkPrtjEfSW52SQk_64MHOhLGyktEnTlVak2zCShU713LPcvXkWmGKN0auf23O62HuD8bm3T7SW0a4b5xNPHswba6EMPOIRpeg
https://www.facebook.com/aqtvl/photos/pcb.856159234740294/856144258075125/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8dZE8xig7rie_8C1GU0ahXduoIKtpG5vyhNsL5UBanXsn8cZ9lliSsbmJdPQjFxJ4oh340pI_z_lv&__xts__%5B0%5D=68.ARCXxO6-rRSIW3ug7hA9DOC8LPslS8EExXjIKnFWyXIiHv07Pb1J4gC0hZ53RPzMeuRS-QZdPymw8K2-ERCxU7E9UhvHBdVq5AqKfbklNrXiFTMB-5kW2nvFDklPrCzJVJ5sCt1ya_Llg0IpgKqaCAiQplhbs6ds3N6-aVE4wyoj_jIsxS3Q6VjGal0FL2MuoOK5V2Gtsh_Mf88Uf8c-M87uJ9PubhLTAYM-TtvX96ANyv5PWqyGfg7YKnugMbH3D5Y2PXkj5_DSXNmWjD6jTaXmc10VsF8bpG14eRJ8yGKSAH9Hrjhn8mEZGf-kiPFwPXqGtxL7IxbvALWMrcCo96w
https://www.facebook.com/aqtvl/photos/pcb.856159234740294/856144258075125/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8dZE8xig7rie_8C1GU0ahXduoIKtpG5vyhNsL5UBanXsn8cZ9lliSsbmJdPQjFxJ4oh340pI_z_lv&__xts__%5B0%5D=68.ARCXxO6-rRSIW3ug7hA9DOC8LPslS8EExXjIKnFWyXIiHv07Pb1J4gC0hZ53RPzMeuRS-QZdPymw8K2-ERCxU7E9UhvHBdVq5AqKfbklNrXiFTMB-5kW2nvFDklPrCzJVJ5sCt1ya_Llg0IpgKqaCAiQplhbs6ds3N6-aVE4wyoj_jIsxS3Q6VjGal0FL2MuoOK5V2Gtsh_Mf88Uf8c-M87uJ9PubhLTAYM-TtvX96ANyv5PWqyGfg7YKnugMbH3D5Y2PXkj5_DSXNmWjD6jTaXmc10VsF8bpG14eRJ8yGKSAH9Hrjhn8mEZGf-kiPFwPXqGtxL7IxbvALWMrcCo96w

