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 الحمد هلل والصالة السالم على رسول هللا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,  وبعد ,,,

 

أحبتي الحمد هلل على فضله ونعمه فلقد عملت هذا الدليل من قبل وعرضته في 

لفا وسعدت أكثر من كثرة ما مواقع كثيرة وسعدت لتجاوز من شاهده الخمسين أ

يصلني من إيميالت من اإلخوة ثناء على الدليل وعظيم الفائدة التي وجدوها منه 

بعده أن أعدل بعض األمور مرات عدة ووجدت لزاما علي بعد زيارتي لتركيا 

وأضيف بعض المستجدات التي طرأت سواء من معالم سياحية أو معلومات مهمة 

وقد أضفت أيضا إليه الشمال التركي الفاتن ) ولى بالنسخة األلم أتطرق لها 

 ينفع به. سائال المولى عز وجل أن يبارك فيه و أيدر ( –أوزنجول  –طرابزون 

 

مفصال وشامال لزيارة بلد المآذن  دليالبين يديك  سأقدم أخي القارئ الكريم :

في عصرنا والمآثر تركيا الدولة العثمانية دولة رجب طيب أردوغان الرجل الخارق 

هذا من حول بلده من التدهور االقتصادي والعمراني إلى مصاف الدول العظمى مع 

 المحافظة على رونق اإلسالم ونشره.

 

 
 

 

حيث جمعت لك شتات هذا  سأختصر عليك الكثير من الوقت والجهد في البحث

صة وأكتب لك خالوالمواقع المنتديات الدليل من بين عشرات التقارير المتناثرة في 

ك في سفرك وتعطيك التجربة والبحث التي قمت بها والتي أعتقد أنها ستريح

هذا جمعت علما إنني  ما ستكون عليه رحلتك الموفقة بإذن هللا تصورا شامال عن

وبعض  اقتبسته وجمعته من اإلخوة الذين اطلعت على تقاريرهم من خالل ماالدليل 

 .لهالمتكررة االمعلومات التي اكتسبتها من خالل زيارتي 

 



 

ب عدم اهتمامك *** أخي العزيز ستنفق مبلغا كبيرا لهذه الرحلة فال تضيعه بسب

 ***مدعم بالصور أغلبه مع العلم أنه كامال  بقراءة هذه الدليل

 

*** أخي العزيز عبادة التفكر عبادة جليلة ولها أجر عظيم فال تنس نية التفكر مع 

. وتأكد أخي العزيز أن هللا أثناء سفرك الما ستشاهده من عجيب خلق هللا جل وع

وال تخشى من مسألة الحجاب عز وجل مطلع عليك في أي أرض وتحت أي سماء 

 *** ألهلك فاألتراك يقدرونه ويحترمونه

 : طريقتي في الدليل
سأذكر معلومات عامة مهمة عن تركيا وسأتحدث عن الفيزا ومطار إسطنبول  

 . أتاتورك وخدماته وخطوط الطيران

 –إسطنبول )   أنصحك بزيارتها والتمتع بها :مدن رئيسية  خمسثم سأتحدث عن 

وسأتكلم عن  .(: طرابزون, أوزنجول, أيدر الشمال التركي –بولو  -يلوا –بورصة 

كل مدينة على حدة من حيث المعلومات والفنادق المقترحة والمواصالت بها 

 عليك قراءتهاعامة مهمة ئح وسأختم بنصا واألماكن المشهورة بها لزيارتها.

 هو مكتوب باللون األزرق فهو يعتبر نقطة مهمة. وكل ما وببرامج مقترحة باأليام.

 

 

 معلومات عامة وهامة عن تركيا :

 وليست إسطنبول كما يعتقد. أنقرة العاصمة :

وال تخف من  أيضاتكلمهم باالنجليزية  أنلكن تستطيع  تركية )ال اللغة الرسمية :

 .( معهم سأضع لك حال آخر الدليل التواصل

ولكن  اليورو أوتتعامل معهم بالدوالر  أنوتستطيع  ليرة تركية جديدة ) العملة :

 .( األفضل التعامل بعملة أهل البلد الليرة

وقليل  غلبهم من السنة ويوجد قسم علويين% مسلمين وأ99سالم ) اإل الديانة :

 .(من المسيحيين 

فاحذر  خيصة بالذات في المناطق السياحيةرجدا وليست غالية ليست  : األسعار

إلى ثمنه يصل عندهم  البتروللتر للوقود فهو غالي جدا فقيمة  االستغالل وبالنسبة 

 .لاير سعودي وهذا يدل على غالء المعيشة تسع

بالنسبة للمدن الكبيرة ديانة , البالضبط من ناحية مثل العرب  طبيعة الناس :

ومع ذلك فهم خدومين جدا ولديهم أدب عالي  غالبا ي الغضبمزاجهم حار وسريع

فهم ودودين جدا وستالحظ فرق والشمال التركي وبالنسبة لبولو ومدن األرياف جدا 

 التعامل بينهم وبين من يسكن المدن.



لوحده واسألوا إن  بل إن األكل في تركيا سياحة شرقي ومألوف لنا كعرب الطعام :

 .ا أو شرق آسياشئتم من سافر إلى أورب

الفترات بينما في تكون مرتفعه موسم السياحة وقت الزيارة مع  أسعار الفنادق : 

ولست هنا مقيدا لك في اختيارها فلك  .ومعقولةتكون أرخص  الخفيفة سياحيا

أهم ما في األمر موقع الفندق الخيار بين فئة الخمس أو األربع أو الثالث نجوم 

  وقرب الخدمات منه ونظافته.

لست معهم أو ضدهم وهناك من يمدح وهناك من يذم ولذلك  المكاتب السياحية :

في تركيا لديها خصم خاص بعضها سواء هنا أو سأكون منصفا المكاتب السياحية 

بالنسبة لحجوزات الفنادق وال يأخذون في الغالب المبلغ مقدما لكن لضمان جودة 

ثم (   Bookingالشهير )موقع الي الفندق بإمكانك اختياره مسبقا ومعرفة سعره ف

المقارنة بين سعره وسعر المكتب. بالنسبة للبرامج السياحية والقروبات إذا أردت 

ك ولديك جيب متسع للنقود فستجدها مريحة شريطة أن تثق في سأن تريح نف

هناك خدمة لدى الفنادق بتسيير رحالت سياحية  أنالمكتب وبرامجه ومع العلم 

ا إن لم يكن مبالغ فيها فال مانع. أيضا هناك مكاتب لديها سعارها جيديومية فانتبه أل

دوالر ( وخارجها )  031سائق خاص بالنسبة لداخل المدينة ثمان ساعات ب ) 

لاير  ةبخمسمائدوالر والوقود عليك وال تنس الفل للخزان ديزل تقريبا  051

 المواصالت العامةب أنني سأذكر لك األماكن وطريقة الوصولالعلم مع سعودي ( 

 لتوفر الجهد والمال معا. اإليه

 

  الناقل الجوي :

هناك عدة خطوط و ( أحجز مبكرا تضمن سعرا مناسبا: ) تقول هناك قاعدة جميلة 

وال بأس  بالنسبة للسعراألفضل تسير رحالتها إلسطنبول ولكن الخطوط التركية هي 

مطارات تقلع منها  ك ستوهناسطنبول بإتنزل مباشرة ميزتها أيضا أنها و بها

ياض وجدة والمدينة والطائف الر في المملكة : لخطوط التركيةلرحالت مباشرة 

 .والقصيم وينبع

 

 من األفضل أن تجعل توقيت وصولك لتركيا صباحا لكي تستفيد من باقي اليوم  ***

*** 

 

 



مع  الحديث عنه وسأضيفه سنؤجل طرابزونإلى الذهاب  *** بالنسبة لمن يريد

 ***في آخر الدليل الشمال التركي الحديث عن 

 

 

 برنامج الرحلة المقترح : 
الجميل بتركيا هو أنك تستطيع قضاء وقتك بها كما تحب إن أردته قصيرا  المدة :

بإمكانك زيادة المدة أو تنقيصها وترتيب برنامجك خفيفا أو أردته طويال منوعا. ف

أماكن للزيارة بمعنى أنه بإمكانك أيضا حسب ما تراه مع العلم أنني سأذكر لك عدة 

تقسيمها على مدة أطول أو أقصر وربما ال تعجبك جميع األماكن المقترحة فلتختر 

 ما تراه مناسبا.

 

 وأ من يريد الطبيعة وال يرغب في حياة المدن فليزد المدة في مدينة بولوالمدن : 

ى الطبيعة ويحب حياة حيث البحيرات والمناظر اآلسرة ومن ال يهوالشمال التركي 

أنه بإمكانك تقسيم فليكثر المكوث في اسطنبول وبورصة وطرابزون كما المدن 

 .كما تشاء بالبرنامج األيام

 

 *** سأضع في أخر الدليل عدة برامج مقترحة للمدن والمعالم باأليام ***

 

 الصرف والميزانية :
 أو الفيزابطاقة على أقترح عليك الصرف من بلدك وليكن الجزء الخاص بالفنادق 

مستر كارد والباقي نقدي معك بحيث يكون أغلبه ليرة تركية وخصوصا األرقام ال

الدوالرات مع إن األغلب  ( وبعض 011 - 51 - 01  -01 - 5  الصغيرة مثل )

دوالر وانتبه لسعر الصرف ألن اليورو بالترتيب ليرة وبعدها يورو وبعدها يتعامل 

إال  المبلغ كله ليرات أفضل وبشدة صرفبل إنني  انتبه جيدا,لاير  5,5يعادل تقريبا 

مبلغ عشرين دوالر لكل فرد وانتبه ال تنس  ) تأشيرة الدخول بالمطار ( مبلغ الفيزا

وهللا هللا بالمكاسرة في السعر في المحالت عند  في المطار. ألجل أن ال تتعبالفيزا 

 التسوق.

يشغل  انتبه وخليه ولكنكما هو معروف  فرأص الونهفلتاكسي للتعامل مع ابالنسبة 

وتنزل وترجع له من أجل ما يأخذ عليك  متكرر وال تروح مشاوير فيها توقف العداد

وأيضا احذر عند استرجاع الباقي فالعملة التركية متشابه فيعطيك  العداد مبلغ كبير.

 بعضهم هللا يهديه خمس ليرات وأنت تظن أنها خمسين للتشابه بالشكل.

صرف المبلغ اقسمه بينك وبين من يرافقك بحيث لو قدر هللا وفقدت المحفظة  عند

 يكون معك مبلغ احتياطي. 

ستجد في  محالت الصرافةلو لم يكن لديك متسع من الوقت ولم تستطع الصرف من 

بنوك مثل الراجحي واألهلي بإمكانك صرف  اتنا سواء جدة أو الرياض وغيرهامطار

ه إلى ليره تركية عندما تصل تركيا ألنه من األفضل تحول المبلغ دوالرات وتحويل

 من دوالر إلى ليرة بمحالت الصرافة بتركيا.



 

وتصرف من أو بطاقة الفيزا وأيضا بإمكانك استخدام بطاقة الصراف العادية 

أتاتورك مع األخذ باالعتبار أن كل الصرافات اإللكترونية الموجودة بكثرة في مطار 

تقريبا مع سعر قة العادية يأخذ منك البنك الذي تتعامل معه عملية سحب بالبطا

لاير على كل عملية  01لاير على كل عملية وبطاقة الفيزا حوالي  35الصرف 

 بمعنى ال تسحب إال مبالغ كبيرة.

اللي تشحنها وتعرف كم المبالغ  أنتأفضل إنك تستخرج بطاقة فيزا تسوق بحيث 

ارزة ألن بعض الدول األوربية تفضل البارزة التي فيها واطلبها تكون الحروف ب

وليس كلها وأغلب البنوك توفرها خالل يومين من طلبها. وميزتها إنها ال تأخذ منك 

مبلغ كبير عمولة أثناء السحب وال توجد عمولة عند الشراء بها وتأتيك رسالة على 

 جوالك بكل عملية تتم.

 

ن البنوك في تركيا فعند استخدامك هناك العديد م طريقة استخدام بطاقة الصراف :

ستجد على الرقم السري وذلك  إدخالألي مكينة بمجرد إدخال البطاقة سيطلب منك 

صورة للوحة األرقام السرية وبعد إدخال الرقم تجد بجوار لوحة األرقام  الشاشة

السرية ثالثة أزرار أحمر ومعناه رفض وأصفر ومعناه إعادة وأخضر ومعناه 

على الزر األخضر بعدها سيطلب منك اختيار اللغة وتجد كل لغة  فتضغطموافق, 

قبلها علم الدولة فتختار علم بريطانيا داللة على اللغة االنجليزية وبعدها يأتيك 

خيارين بجوار كل واحد منهما عالمة والصرف عالمته صورة لألموال فإذا اخترته 

 TLاألهم عالمة الليرة التركية تأتيك قائمة بالعملة لليورو عالمة وللدوالر عالمة و

فتختارها وبعدها تضع المبلغ الذي تريد بالليرة ويجب عليك معرفة سعر الصرف  

وستين لاير ستمئة وهو يختلف من فترة لفترة واآلن تقريبا األلف ليرة بألف و

 سعودي تقريبا.

 

 *** غالبا استخدم بطاقة الصراف في السحب فهي أفضل وأريح وال داعي للخوف

محالت منك ما تأخذه  لذي يأخذه البنك ال يفرق كثيرا معمنها وسعر العمولة ا

 الصرافة ***

 

  االتصاالت :

رة جدا الستخدام التجوال الدولي في الجوال ولم تكن الفاتورة كبي يلشغلقد قمت بت

ومع  (.   Tango – What's upوسائل االتصال ببرامج اآليفون أو الجالكسي )

تتنافس بينها في خدمة التجوال  stcكات االتصاالت سواء موبايلي أو العلم أن الشر

 :فمثال

 

 stc  جيجا للنت بـ  0و  اإلجازاتعندها عرض االستقبال كامل لليوم بريال في

 .لألسبوعلاير  011



 

 
 

 



 موبايلي :

 

 
 

( AVEA بخصوص من يريد إبقاء جواله مفتوحا وغير مغلق فليختر شركة ) 

 مع االتصاالت وكذلك موبايلي . متعاونةكة فهي أرخص شر

 

خيار اإلنترنت المفتوح األفضل  ومّدة سفره أكثر من أسبوع عنده عائلة ولمن

من وجود  واالستفادة لاير 051بسعر  وهو موجود عند جميع المشغلين الالمحدود

 لتوزيع اإلنترنت على الجميع بسعر الكونكت ميني واي فاي أو غيره من األجهزة

 أو من تركيا السعوديةسواء اشتريتها من د جي



 
 

 من المطار: شريحةطريقة شراء 

أخذ بعد لمطار أتاتورك د الدخول من بوابة األولى سوف تشاهد شركات الهواتف بع

أو غيرها واسأل عن العروض وأسعارها تختلف من  AVEAختر شركة االحقائب 

شرين ليرة تكفيك بالنسبة ـ عليرة ومشحونة ب 01 غالبا قيمة الشريحةوقت آلخر, 

 .منه سيطلب منك الجواز ألخذ صورةولآليفون 

و أخذ شريحة بيانات واسأل عن العروض الموجودة واستخدم مثل هذه األجهزة أ

 ه.مع طلب تركيبها من قبل المحل نفس نت بأكثر من جهازنترالتي تشغل خدمة اال

 

 
بعضها األجهزة قريبا من توصيلة كهربائية طويلة تغنيك عن وضع أخذك ل*** 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( :  Ataturk Airportمطار إسطنبول أتاتورك )
 

 
 

 في الجانب األوربيحيث أنه أنصح القادمين إلى تركيا بالنزول في هذا المطار 

وسأضع لكم في نهاية التقرير موضوع ألحد اإلخوة يذكر المطار دولي وكبير جدا و

 لكم جميع خدمات هذا المطار.

 

في الجانب اآلسيوي لكن لألسف  مطار صبيحهاسمه  مطار آخر**  في إسطنبول *

 مطار صبيحه بعيد نسبيا وال أنصح بالنزول به لبعده ***

 

  الفيزا :

بعد النزول من الطائرة تتجه مباشر خصوصا إذا لم تكن لديك رحلة ترانزيت إلى 

 :بطريقتيناستخراجها ومكاتب استخراج الفيزا التأشيرة 

 

تستطيع من  االنترنتموقعا على مؤخرا دشنت الحكومة التركية  األولى:لطريقة ا

خصوصا للتسهيل على السياح دولة  91ألكثر من  استخراج الفيزا إلكترونيا هخالل

إلى طرابزون ليكسب الوقت بدال من االنتظار  واصلةتمداخلية لمن لديه رحلة 

 :مريحة وسهلة جداوهي طريقتها إليك وبالطابور 

 : الدخول للموقع 

https://www.evisa.gov.tr/en/ 
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 ثم اتبع الخطوات كما في الصور :

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 بعدها تذهب للبريد اإللكتروني وتتبع الخطوات التالية للدفع :

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 وصلتك باإليميل عليك طباعتها.وأخيرا هذه هي الفيزا 

 

 



ويمكنك البقاء داخل  أشهر 6يوم  011التأشيرة مدتها  : مالحظات ونصائح

المهم أن ال تتجاوز فترة  يوما متواصلة أو متقطّعة 91األراضي التركية مّدة 

تأكد  .راد العائلةفكل فرد من أليجب عليك أن تقوم بتعبئة النموذج  .يوم 91وجودك 

فالنظام في بعض الدول ال يجيز لك  أشهر 6حية جوازك تمتد ألكثر من من أن صال

 .الدخول إذا كانت مّدة صالحية جوازك أقل من ذلك

ويجب عليك إرفاقها مع الجواز لموظف  يمكنك طباعة الورقة في الوقت الذي تشاء

 .الجوازات خالل وقت الدخول

 

للوحات اإلرشادية تجد مكتوب  إذا لم تستخرجها إلكترونيا فتنبه :الطريقة الثانية

             ( وغالبا تكون يمينك وفي اليسار طابور للجوازات VISAباالنجليزي ) 

 (PASSPORT  ) وبجوارها صور ألعالم الدول. 

 

  
 

ين دوالر لكل شخص وتضع ه عشرلطابور وبعدها أعطيهم الجواز ومعانتظم في ا

 لك الفيزا.

 
 

 .األراضي التركية ات لكي يتم الختم على الجواز وتدخلبعدها توجه لطابور الجواز

بعد المرور من موظف الجوازات ب خمسين متر ستجدك  يمينك لوحة إلكترونية 

مكتوب فيها أسماء المطارات التي جاءت منها الرحالت ابحث عن مطارك التي 



دة على أعمغادرت منه وتجد بجواره رقم احفظه وبعدها أمامك تجد أرقام مكتوبة 

كل عمود تجد عليه الرقم وبه لوحة إلكترونية صغيرة بها اسم المطار و 00 – 0من 

 وإذا أردت عربية ستجدها بليرة تركيةالتي غادرت منه والسير الخاص بالحقائب. 

ستجد موظفين عند العربيات أعطيهم ليرة يعطيك عربية أو إذا كان حقيبة  معدنية

إذا نك إذا أردت دورات للمياه أكرمك هللا, للعربية, وستجد يميوحدة فلن تحتاج 

استلمت حقائبك توجه للبوابة الرئيسية وعند خروجك منها ستجد المستقبلين سواء 

المكاتب وهم يحملون لوح عليها أسماء وغيرها خذ جهة اليمين ستشاهد  أصحاب

العديد من الصرافات اإللكترونية بإمكانك استخدامها كما تجد يسارك صيدلية 

 الت صرافة ومحالت حجز فنادق وكوفي.ومح

 

  التوجه إلى الفندق :

 من المطار هناك ثالث وسائل للنقل التاكسي والباص والمترو.  أردت الخروجإذا 

وهذه لوحته الدالة عليه (  HAVALİMANI) المطار محطة المترو واسم 

 وعلى التكاسي في المطار:

 

 
 

خدام التاكسي بحيث تعطيه اسم الفندق ك أمتعه كثيرة استإذا مع ولكن بإمكانك

ليرة ال يزود عليك وانتبه ليرة  51 - 31بـ  )   بسرعةوموقعه في أي حي ويوصلك 

 (. ويشغل العداد وليس دوالر 

 

 



 
 

 

وسعر التذكرة  (  Havasواسمه هاواش )  الباص يتجه مباشرة إلى ميدان تقسيم

 عشر ليرات.

 
 

 

 

 مدينة إسطنبول :

 
إسالم بول سابقا المدينة الرائعة  وأالقسطنطينية وإستانبول حاليا  إسطنبول أو

الواقعة بين قارتين أوربا وآسيا بوابة أوربا إلى الشرق قلب الحضارة العثمانية 

, المدينة التي جعل منها الرجل  االقتصاديةالتركية مقصد السياح وقوة تركيا 

ارية ال ينفك زائرها عن الخارق رجب الطيب أردوغان المدينة العصرية الحض

ليال  بها وبجمال معالمها خصوصا مضيق البسفور الذي يظهر جمالها االندهاش

 نهارا.و



من ناحية في العالم إسطنبول بلد األحالم من أكبر المدن التركية وخامس أكبر مدينة 

 .ا الثالثة عشر مليوناوعدد السكان حيث تجاوز

تعجب من التاريخ القديم والمعالم األثرية ال يكاد السائح وهو يتجول بها إال وي

الباقية والتطور العمراني والتقني بها وكيف استطاع الرجل الخارق أردوغان مزج 

  هذا الخليط الرائع بها.

 

 
 

 السكن في إسطنبول :
أخي السائح العزيز سأذكر لك وجهة نظري من حيث موقع السكن واختيارات 

 توصلت إليهوقد تجد من يؤيدني لكن هذا ما  لبعض الفنادق قد تجد من يعارضني

 .فندق  0611وللعلم باسطنبول يوجد أكثر من 

 

 مواقع مقترحة للسكن في إسطنبول:

وهي تقع في الجانب األوربي وقريبة نوعا ما من مطار  منطقة السلطان أحمد: -0

 –أتاتورك وفيها أكثر المعالم السياحية ) مسجد السلطان أحمد المسجد األزرق 

( حيث بإمكانك زيارتها سيرا  قصر توبكابي -المتحف اإلسالمي  -يا صوفيا آ

ومنطقة  على األقدام ومخدومة كثيرا من ناحية المواصالت والمطاعم واألسواق

ولكن المنطقة أثرية قديمة المباني من ناحية الفنادق  هادئة جدا في الليل

التي بها السوق و منطقة الفاتحوبالقرب منها  والشوارع ضيقة نوعا ما

 .المسقوف البازار والتي بها العديد من الفنادق أيضا

 



وهي تقع بالجانب األوربي أيضا وهي قلب إسطنبول الحديثة  منطقة تقسيم : -0

وبها ساحة تقسيم التي يتفرع منها شارع االستقالل الشهير وفنادقها وأسواقها 

لموقع الفندق  ولكن تنبه حديثة ومخدومة من ناحية المواصالت والمطاعم

 . خصوصا للعوائل لكثرة المالهي الليلية المزعجة

 

أو باكير كوي منطقة هادئة وبها سوق شعبي وتشتهر غالبا عند  بكر كوي : -3

 سائقي التكاسي بفندق التايتنك حيث يعد معلما بارزا للحي.

 

وتكثر بها فنادق الخمس نجوم الهيلتون ورديسون ساس بلو   شيشلي :  -0

ولكن تأكد من قرب الفندق من خط هادئة وقريبة لمنطقة تقسيم وغيرها وهي 

 المترو.

 

وهي منطقة هادئة جدا و بها بعض األماكن السياحية مثل :  الجانب اآلسيوي : -5

تل العرائس وإسطنبول بارك وبعض الحدائق ولكن مباني بعض الفنادق قديمة 

 نوعا ما وغير مخدومة من ناحية الحركة السياحية.

 

 

لك الخيار بما يناسبك وإن كنت أفضل منطقة السلطان أحمد لقرب األماكن سأترك 

 السياحية وهدوئها.

 

من الموقع قرب *** اإلخوة الذين سيستخدمون سائقا خاصا في إسطنبول ال يهمك 

أهم شي راحتك في الفندق في أي منطقة ويفضل االبتعاد عن األماكن السياحية 

 ئق خاص ***المناطق المزدحمة طالما لديك سا

 

 

 الفنادق :
ما  حقيقة هناك حيرة كبيرة من ناحية اختيار الفنادق بسبب أن في إسطنبول لوحدها

هناك عدة مواقع لحجز الفنادق على االنترنت فندق ولكن وستمئة يزيد على ألف 

 فبإمكانكيوجد فيه الكثير من الخيارات     www.booking.comموقع وأفضلها 

ق سواء خمس أو أربع أو ثالث نجوم وكذلك من جهة األسعار اختيار الفئة للفند

وأيضا استخدام الخريطة لمعرفة الموقع وقربه  تحديد سقف معين لألسعاريمكن 

 .من المواقع السياحية حيث أن صورة الكاميرا المصغرة تدل على أنه موقع سياحي

من  7لفندق أقل من مهم جدا قراءة التعليقات عند اختيار الفندق وأن ال يقل تقييم ا

 عشرة.

في البحث عن شقق مريحة وأفضل من الموقع بالنسبة للعوائل الكبيرة يساعدهم 

 .وضيق الغرف لدى الفنادق األفراد عددنادق لكثرة الف

 

سأضع لك في نهاية الدليل رابط لموضوع يدلك على طريقة الحجز بموقع *** 

Booking  *** 



 

 فنادق مقترحة :

الخمس النجوم ال يجهلها أحد وهي معروفة للجميع مثل الهيلتون بالنسبة لفنادق 

وفندق ريدسون ساس بلو وفندق الريتز كارلتون وفندق جيالن اتنركونتينتال 

 وفندق هوليدي إن كراون بالزا وفندق موفمنبيك وغيرها الكثير.

 

 لكن فهي كثيرة جدا خصوصا فئة األربع والثالث نجوم  بالنسبة للفنادق االقتصادية

( بمنطقة السلطان احمد جميل لقربه من المعالم  Ayasultan Hotelفندق ) 
 .السياحية ولطافة االستقبال ونظافته

 

 
 

 
 

 : Bookingالفندق على موقع  طراب

http://www.booking.com/hotel/tr/ayasultanhotel.ar.html?aid=32

3931;sid=093ded958023c8dd3e9b5c7daf6d2bcb;dcid=1 

 

http://www.booking.com/hotel/tr/ayasultanhotel.ar.html?aid=323931;sid=093ded958023c8dd3e9b5c7daf6d2bcb;dcid=1
http://www.booking.com/hotel/tr/ayasultanhotel.ar.html?aid=323931;sid=093ded958023c8dd3e9b5c7daf6d2bcb;dcid=1


 

 فما يناسبني قد ال يناسب غيري لكثرة الحيرة في اختيار الفنادقوبشدة *** أعتذر 

رب الفندق من هو ق Bookingمع العلم أنني وضحت لك أن المعيار في موقع 

 ***واألهم تعليقات الزوار  01من  7الخدمات وتقييمه ال يقل عن 

 

 الوصول للفندق من المطار:

  51إلى  35كما قلت سابقا أن التاكسي أفضل الخيارات حيث أنه ال يكلفك سوى ) 

لزائريها التوصيل من ( ولكن هناك فنادق وخصوصا الخمس نجوم توفر خدمة ليرة 

 وصول وذلك عن طريق مراسلتهم باإليميل مسبقا بموعد مجانا دقالمطار للفن

 .سعرهم مرتفعإذا طلبوا يكون ولكن أحيانا يطلبون مبلغ للتوصيل وغالبا  الرحلة

 

الفنادق تجعل وقت الدخول الساعة  أغلبتأكد من وقت دخولك للفندق ألن *** 

أخبرهم  رال مبكالثانية وهناك فنادق الساعة الثانية عشر فإذا كانت رحلتك تص

 ***مع العلم أنه في الغالب صباحا ال يجعلونك تنتظر كثيراوأرسل لهم إيميل مسبقا 

 

جولة خفيفة الكتشاف ما خذ لك وبعدها  ساعةعند الوصول للفندق خذ لك راحة 

 حول الفندق من خدمات.

 

 : المواصالت
-التاكسي  -و المتر -ترام ال -باص الهناك عدة وسائل للمواصالت في إسطنبول ) 

( وهي بلد متكامل تقليدية العبارات البحرية السريعة وال – التاكسي البحري

أي مكان تريده تستطيع الوصول إليه بوسائل النقل العامة السالفة  المواصالت

 .والمال الذكر بل وهي ممتعه وتوفر عليك الكثير من الوقت

 

 
 



ه الخدمة ثمان ساعات في ***  السائق الخاص كما قلت هناك مكاتب توفر هذ

 051وخارج إسطنبول  -دوالر داخل إسطنبول والبترول عليهم  031اليوم بـ  

لاير سعودي  511غالي جدا تعبي الديزل فل بـ فهو دوالر والبترول عليك وال تنس 

دوالر إذا كان هناك مكوث في مدينة أخرى لكن مريحة  01وإقامة السائق عليك بـ 

 كبيرة ***بالنسبة للعوائل ال

 

 : طريقة استخدام المواصالت
ألخذ  محطةال تقلق كثيرا فالطريقة جدا سهله وبسيطة ستجد عدادات قبل كل 

 القطعةالتذاكر منها وبإمكانك وضع المبلغ ورقي أو نقدي لتعطيك أوتوماتيكيا 

من وأيضا بإمكانها إعطائك الباقي إذا كان المبلغ أكبر البالستيكية الخاص بالصعود 

في ( تضع المبلغ ال تقبل العدادات أكبر من هذه القيمة ليرة 01 - 5 - 01مثل ) يرة ل

وتخرج لك القطعة المنطقة التي باللون األحمر وتضغط على الزر األخضر 

 البالستيكية والباقي معها وال تنس لكل شخص قطعه فأنت وزوجتك قطعتان.

 

 
 

نية مسبقة الدفع وقابلة للشحن عن وسيلة إلكترو عبارة البطاقة اإللكترونية :

العبارات و تروالباص والترام والمأي وسائل للنقل )  وهي مقبولة في مجددا  

%  من  01أنه يوفر عليك  فائدة استخدامه ومميزاته :و (. التقليدية والسريعة

القيمة بحيث لو توجهت من محطة إلى محطة أخرى ونزلت ثم عدت إلى الصعود 

دقيقة من نزولك فلن تدفع مبلغا لصعودك مرة  05وت عليك مرة أخرى قبل أن يف

 وأيضا ليس لها تاريخ انتهاء. أخرى



 

 
 

وهي أكثر استخداما حقيقة وأسهل من العملية النقدية وبإمكانك شراؤها من 

تريه صورتها سيعرفها  أنحالت الصغيرة المتواجدة بكثرة عند كل محطة فمجرد مال

  .يرات وتشحنها بالمبلغ الذي تريدهلفقيمتها تقريبا سبع  وللعلم

 
 

سهلة فإما تشحنها عن طريق المحالت أو البقاالت المنتشرة حول  طريقة شحنها

محطات المترو والترام أو من خالل هذه المكينة التي بالصورة باألسفل فبإمكانك 

وضع البطاقة وبعدها يظهر لك على الشاشة عداد تنازلي لعشرين ثانية فتضع 

 الذي تريده وتضغط  أخضر ويتم الشحن. المبلغ

 



 
 

إذا أردت الدخول للمحطة ستجد هذا الحاجز فإذا كان معك القطعة البالستيكية 

تضعها بجوار الفتحة التي قرب السهم األخضر بالصورة باألسفل أما البطاقه 

 فتضعها باألعلى وتعطيك إشارة خضراء عالمة القبول للدخول.

 

 
 

يقة بسيطة جدا وستتعود عليها وإذا رأيت أن الشرح ليس وافيا *** ال تقلق فالطر

فبإمكانك الوقوف بجوار هذه األجهزة ومشاهدة ما يفعله الناس وستجد أنها سهلة 

 أو بإمكانك سؤال حراس األمن الذي يتواجدون بكثرة هناك ***

 *** بالنسبة لألطفال أصغر من ست سنوات مجانا الوسائل العامة كما علمت ***

 

 

 



لوحه تبين لك المحطات التي سيقف فيها فالتي باللون  يوجد في الترام والمترو

وعليها  المحطة القادمةاألخضر تم التوقف فيها مسبقا والتي باللون األحمر ستكون 

 أيضا أسماء المحطة التي تود النزول بها.

  

م عند التوقف *** األماكن مكتوبة باللغة االنجليزية وتنطق داخل المترو أو الترا

في كل محطة باللغتين التركية واالنجليزية فمثال سلطان أحمد تجده مكتوب 

SULTAN AHMET   *** 

 

 
 

 

 

 عالمة المترو الدالة عليه :

 

 



 

هناك احترام كبير جدا لكبار السن والنساء واألطفال من قبل األتراك للجلوس في 

ت الذروة فبعض المحطات تكون المترو والترام ولكن أعانك هللا على بعض أوقا

وأوقات الذروة من السابعة والنصف إلى قبل  مزدحمة قليال وبعدها يقل العدد

وعلى العموم إن كانت  .مساء الثامنةالعاشرة صباحا ومن الخامسة عصرا إلى 

 القاطرة مزدحمة انتظر دقائق وستأتي أخرى ال تقلق.

 

 ت لألرض للتفريق بينهما ****** الترام يمشي فوق األرض والمترو يكون تح

 

 مواقع المحطات العامة :مهم جدا 
وهي خريطة شامله أسعده هللا  علي تركسأضع بين يديك خريطة عامة لألخ 

 . ومعربة لمحطات الترام والمترو وأهم المواقع السياحية

على المحطات التي تود النزول بها فيها ستريحك كثيرا وستتعرف  الخريطةهذه 

لك انزل بمحطة كذا, جميع المحطات أخبرتك عن معلم سياحي وقلت  خصوصا إذا

مع شرح بسيط  وسأضعها بحجم أكبر أخر الدليل ومعلمه باختصار جميل موجودة

  .الستعمالها

 

 ***  كل معلم سأذكره سأخبرك بالمحطة التي تنزلك به  ***

 
 

 

 

 



 المعالم السياحية :

تستحق الزيارة وسأذكر لك معظمها ولك إسطنبول تزخر بالمعالم السياحية التي 

 لزيارة هذه المعالم والتخير منها ما شئت ورغبت. كالخيار في تنسيق برنامج

 

 : منطقة السلطان أحمد
من أجمل األماكن السياحية بإسطنبول بل تحتاج منك ليوم كامل الكتشافها والتمتع 

وينصح والمطاعم  بها وهي منطقة أثرية قديمة بمعالمها وتكثر فيها الفنادق

 بالسكن فيها كما أسلفت لقرب المعالم منك ولوفرة الخدمات بها.

ومن ما يميزها قرب المعالم من بعضها حيث يمكنك زيارتها والتحرك بينها مشيا 

الترام بمحطة السلطان أحمد لمن والوصول لها عن طريق النزول من  على األقدام.

  لم يسكن بهذه المنطقة.

 ومواقعها : الموجودةللمعالم  جويةوهذه صورة 

 
 

 مسجد السلطان أحمد ) الجامع األزرق (:
( وهو   Sultan Ahmet camii سولتان اهميت جامياسمه باللغة التركية ) 

 من أهم معالم المنطقة.

 

 
 



  : آيا صوفيا
بالغة  وهو مقابل لمسجد السلطان أحمد وبينهما حديقة صغيرة وجميلة واسمه

والدخول ليس مجانيا تقريبا من  ( Ayasofya صوفيا حجيه صوفيا اايالتركية : ) 

 .ليرة للفرد  51إلى  01

 
 

 

وهو هدية إلى السلطان العثماني من ألمانيا وهو يوجد  صنبور الماء األلماني :

 بين مسجد السلطان أحمد وآيا صوفيا.

 

 
 

 

 



هي إال  منه وماوتسمعه ينادي ) كباب ( وتقرب  بائع الكستناء ) أبو فروة ( :

الكستناء وتعرف بعدها أن معنى كباب بالتركي أي مشوي وال تفوت على نفسك 

 تذوقه .

 
 

  حديقة غولهانا :
لمتحف  األماميةتقع هذه الحديقة في المنطقة  ( Gülhane  Parkبالتركي )

وهي كبيرة وبجوار أيا صوفيا الطوب كابي المشهور في منطقة السلطان أحمد 

 وجميلة.

 
 

 وهذا هو مدخلها الرئيسي :

 



 

 ( Topkapı müze طوب كابي موزاواسمه بالتركية : ) : كابي متحف طوب

 آياويعد هذا المتحف من أفضل المتاحف التي يوصى بزيارتها ، وهو قريب جدا من 

والدخول له من نفس بوابة حديقة غولهانا وذلك  وجامع السلطان احمد ، صوفيا ،

ويجب تعرف الجهة فبإمكانك سؤال حراس األمن .  نا وإذا لمبعد دخولها تتجه يمي

، ويتطلب الدخول له دفع  الثالثاء أن هذا المتحف يقفل أبوابه أمام الزوار يوم التنبه

يشاهد فقط بعض أجنحة  ليرة للشخص الواحد إذا أحب أن 00رسوما مقدارها 

الحريم ، وقسم  قسم الفندق أما إذا أراد الزائر مشاهدة كافة أجنحة المتحف مثل

نظري أن  الكنوز وخالفه فإنه يحتاج إلى دفع رسوما  إضافية لكل منها ، ومن وجهة

 السواح العرب ال يحتاجون مشاهدة قسم الحريم وال الكنوز وكل ما يحتاجون هو

( الرسول صلى هللا عليه وسلم آثار قسم )  مشاهدة الجناح الخاص بما يسمونه

زائر مشاهدة بعض السيوف التي يزعمون أنها سيوف يمكن لل وفي هذا القسم

على ابن أبى طالب وجعفر الطيار ، وعمر بن  الصحابة رضي هللا عنهم مثل

نه سيف أيزعمون  . إضافة إلى سيفرضي هللا عنهم الخطاب وأبى بكر وغيرهم

 الرسول نه شعرألم وكذلك بعض الشعر الذي يزعمون الرسول صلى هللا عليه وس

في غرفة ضيقة . ويجب التنبيه أن كل هذه المحفوظات تقع لمعليه وسصلى هللا 

بكاملها  األحيان خفيفة اإلضاءة فيفضل أن ال تدخل العائلة غلبأشديدة االزدحام في 

وخاصة إذا كان معهم أطفال بل يفضل أن يدخلوا على شكل مجموعات صغيرة 

كان األطفال في سن الوعي ذا إفراد العائلة في الخارج مع األطفال . وأبعض  ويبقى

هذا في ة يرة والشرح لهم عن محتويات القاعإدخالهم في مجموعات صغ فيقترح

 .حالة االزدحام فقط

 
 

ويمنع بداخله التصوير والدخول له بـعشرة وهو كبير جدا  المتحف اإلسالمي :

 ليرات.

 

 



لعهد عامود تحت األرض كانت تستعمل على ا 361وهي عبارة عن  رابيتان :الت

 البيزنطي.

 

 
 

من هذا  والدخولوقيمتها عشر ليرات  ومن هنا تستطيع الحصول على التذكرة

 : المبنى

 
 



 

 (  Hippodrome هيبدرومواسمها بالتركية ) ال : المسالّت

 

 *** الحظ معي قرب المعالم من بعضها ***

 

 
 

 ثنين ***وم االق يوم الثالثاء وآيا صوفيا يغلق ي***  المتحف اإلسالمي مغل

 

 بجولةتجده بين آيا صوفيا ومسجد السلطان أحمد وهو يأخذك  الباص المكشوف :

ب معالم المدينة لمدة ساعتين في مدينة إسطنبول حيث يمكنك من مشاهدة أغل

أربعين ليرة  علما أن سعر التذكرةولديهم خريطة تأخذها مجانا لخط سير الرحلة 

 .وأحيانا أغلى

 

 
 

يوقفك في يعطيك سماعه تخبرك بكل معلم باللغة العربية وأيضا  ومن مميزاته أنه

عدة محطات وبإمكانك اكتشاف المنطقة والصعود في الباص الذي سيأتي بعده مع 

 مالحظة أن آخر رحلة له الساعة الخامسة عصرا.

 

*** توجد ثالث شركات هناك وكلهم يتنافسون بالسعر واألماكن والحقيقة هناك 

 وهناك من يذم ***من يمدح ركوبه 



 

  : السوق المغلق
وهو كبالي جارشي (  –جراند بازار  –السوق المسقوف وله عدة أسماء منها : ) 

 0111سنه كما يبلغ عدد متاجره أكثر من  711سوق ضخم يبلغ عمره أكثر من 

حيث ينصح بزيارته كل من  في إسطنبولبرز المزارات السياحية أحد أويعد  متجر ،

يعد قبلة الباحثين عن التحف الشرقية، والمصنوعات الجلدية،  كما . هازار

نه تجدر اإلشارة إلى أإال  ويعد مكانا مناسبا لشراء الهدايا. والخزف، والمشغوالت

بعض معروضاته ربما يمكن شرائها من أماكن أخرى  نأنه غال بعض الشيء وأ

فيجب االنتباه لهذا  ةرهذا السوق على المكاس . ويعتمد البيع والشراء فيبأسعار اقل

األطفال عند زيارة هذا السوق بقدر  . و يقترح للعوائل أن ال تحضر معهااألمر

يتعرضون للتعب الشديد من كثرة  اإلمكان ألن ليس فيه ما يمتعهم كما أنهم قد

باإلضافة إلى أن معظم  ، هذاسوق ، وأيضا احتمالية الضياعالمشي نظرا لكبر ال

االستمتاع  تحف القابلة للكسر. وبشكل عام إذا أردتممعروضات السوق من ال

 بالتسوق في هذا السوق فيقترح ترك األطفال في الفندق بقدر اإلمكان.

بالسوق بعض المقاهي لالستراحة كما يوجد مكائن للسحب الدولي ، وكذلك  ويوجد 

وق أن على الزائرين لهذا الس ومن النصائح التي اقترحها .عملة أماكن تغيير

وعدم التأجيل  شيء يروق له ويعجبه ويرغب في شرائه فورا أيشترى الشخص ي

يكون من  لكي يرى ويقارن األسعار ألنه في الغالب بمجرد أن يغادر المحل فربما

 إليه بسهولة وذلك لكثرة الشوارع في السواق المستحيل أن يعرف طريق العودة

بالقرب من جامع السلطان  هوو مساءا 7الساعة  أبوابهويغلق يوميا . وتشابهها

 .يزيد وجامعة إسطنبولبا

وله عدة أبواب للدخول له واألبواب الخلفية له تنفذ بك إلى شوارع خلفية أيضا كلها 

 أسواق شعبية.

 

  



 

 
 

ويمكنك الذهاب مشيا  حي فاتحفي  قع في منطقة بايزيدي طريقة الوصول للسوق :

عود بالمترو والنزول أو الص عشر دقائق على األقدام من مسجد السلطان أحمد لمدة

 . BEYAZIT بمحطة بايزيد

 



 

  ساحة تقسيم :

وهي قلب إسطنبول الحديثة ويتفرع منها شارع االستقالل الشهير ومخدومة من 

. وتستطيع الوصول لها من خالل رائعةناحية المواصالت والمطاعم وهي ساحة 

 ته.محطة مترو تقسيم أو بالباص أو بالتاكسي لشهر

 

 
 

حيث يؤمه السياح  إسطنبولهو من أشهر الشوارع التجارية في  االستقاللوشارع  

المقاهي المنتشرة على جنباته . كان للتبضع أو الفرجة على محالته، ول مك من

نه شديد الزحام في أإال وبه الغالي والرخيص وتكثر به المطاعم جميال   وهو يعد

وهو يأتي يمين فندق  .المساء طلقا للعائالت فينه ال يصلح مأمعظم األحيان. كما 

مرمرة تقسيم الشهير وإذا لم تستطع الوصول بإمكانك سؤال أي شخص عنه 

 وسيدلك مباشرة.

 

 



  ونو :أ ميدان أمين

الرحالت بالعبارات منه تنطلق  ألنه اإلطالقسطنبول على إمناطق  أشهرمن 

 لمضيق مدتها ساعتين.لمضيق البسفور وينصح بأخذ جولة بالعبارة على ا

األسماك  لسندوتشاتجميلة جدا ويوجد به مطاعم و مزدحمةويعتبر الميدان منطقة 

وهو مطعم لشوي األسماك موجود على  المشوية وخصوصا المركب العثماني

 :قارب

 

 
 

في  موجودةالبحري  األكلمنوعه من  أطباقمن هذه تقدم  أرقىوهناك مطاعم 

 ومتنوعة كثيرةالمطاعم ف يد تحت جسر غالطة الشهيروبالتحد ونوأ مينأ ميدان

لالطالع  قائمة المنيوويرجى طلب ال التجربةتستحق والبحري  األكل اختصاصهاو

)  لكم مطعم أرشحني إولو طلبتم رأي ف الجلوس وطلب الطعام قبل األسعارعلى 

Symbol Balik  (  مناسبة أسعاره أجدمينونو أثالث مطعم من ناحية.  

 

وهو يقع بالقرب من السوق ( Yeni Camii  يني جامي)  مع الصغير :الجا

 بأسرابوهذا الجامع مشهور  ةمينونو وجسر غالطأترام  المصري ومقابل لمحطة

 .الحمام التي ال تغادره أبدا  

 
 



كما يسميه البعض جسر الصيادين وهو جسر فوق خليج  أو : جسر غالطة الشهير

سنارات الصيادين  هتجدون من فوق ةوربيسطنبول األإ القرن الذهبي يربط بين شقي

 وتحته تقع المطاعم. بشكل ال يوصف ةمتدلي

 

 
 

سمي السوق المصري  Misir Carsisi ) ميسري جارشي ) :السوق المصري 

 مصر خصوصا  التوابل ألن غالبية البضائع التي تباع فيه كانت تجلب من االسمبهذا 

المصري  مينونو مباشرة ويوجد في السوقأ والحبوب ، وهو يقع مقابل ميناء

مداخل وملحق به من الناحية الجنوبية سوق لألزهار  6محال  وله  001حوالي 

 .والخضروات وسوق صغير للحيوانات والطيور هللحوم والفواك وآخر

والبد من شراء بعض  مناسبة أسعارهويستحق الزيارة ويستحق التجربة  وهو

 .وغيرهاالحلى التركي و كالحلقوم  الحلويات منه

 



 

 
 

واألعشاب والبهارات  للحلى التركيومن أشهر المحالت بالسوق المصري الخاصة 

وهي مشهورة عالميا ولها فروع كثيرة بنفس السوق وفي غيره  محالت هازر بابا

أينما اتجهت بتركيا وأسعارهم معقولة وتعاملهم راقي حيث يعطونك شنطة خاصة 

 .  00من البوابة الرئيسة على يمينك المحل رقم  لما تشتريه. ووقعهم

 



 
 

 في أماكنتوصل إلى عدة  حيويةوهي محطة  :ةونو الرئيسيأ مينأباصات محطة 

إضافة إلى  و مقابل السوق المصري غالطةمن جسر  األمام إلىسطنبول ، تقع إ

 .مينونوأقريبة من محطة الترام وميناء  كونها

 
 

 بز طعم ال يعرفه إال من ذاقه أنصح به وبشده.لهذا الخ بائع السميط :

 

 
 



في مضيق  رائعة جولةمن غير الزيارة ال تكتمل  : جولة على مضيق البسفور

سوف و آسياعن  أوروبايفصل قارة  هذا المضيق المتعرج الذي البسفور الشهير

كالجسرين  على البسفور المطلة سطنبولإ معالم أهم الرحلةتشاهدون من خالل هذه 

للعديد من الغابات  باإلضافةروملي  المعلقين وقصر دولما باشا وحصن

 ة.الجميل والمسطحات الخضراء

وبإمكانك أخذ جولة سواء من ميناء أمين أونو أو غيره ولكن من األفضل أخذها من 

 هذا الميناء.

 

  ة :القصير جولةوهي عبارة عن 

 رات وقيمة التذكرة عشر لي ساعتين بدون توقف الرحلةمدة و

 

 
 

 

 الطويلة : جولةأو 

 :العمل يوميا رحلتين أوقاتو ساعات 0 الرحلةمدة و

 الساعةتنطلق في  الثانية الرحلةو صباحا 01:35 الساعةتنطلق في  األولى الرحلة

 . ةلير 05 التذكرةسعر و بعد الظهر من 0:35

 

 



 

ن مطعم لمن وهي عبارة عستشاهد أثناء الجولة قلعة الفتاة ولها قصة أسطوريه و

 معلم جميل.لكنها ويريد زيارته ولكن يعيبه الدور العلوي به بار 

 

 
 

على المضيق بالعبارات الصغيرة لوجود القصيرة  الجولة*** هناك من يفضل 

علما أن كعروض الرقص  ال تناسب عاداتنا وديننا بالجوالت الطويلةبعض األشياء 

 *** رب من ميناء أمينونوالعبارات صغيرها وكبيرها تجدها بكثرة بالق

 

 

 طريقة الوصول للميدان:

نزل في او حمدأكب الترام من محطة ترام السلطان را حمدأمن عند جامع السلطان 

 وعلى غالطةوجسر  ونوأ أمينميناء  كونو ستجد على يمينأ محطة ترام أمين

 .الجامع الصغير والسوق المصري يسارك

 إلىواطلع  اشتاباك مترو إلىتقسيم مترو ن أركب المترو نزوال م تقسيم من منطقة

ستجد  ونوأ أمينوانزل في محطة ترام اش تاباكلتركب الترام الموصل بين  األعلى

 وعلى يمينك الجامع الصغير والسوق غالطةوجسر  ونوأ أمينعلى يسارك ميناء 

 .المصري

 

 *** ***  أمينونو هو نفسه أمين أونو ولكن هناك من ينطقه بهذا اللفظ 

 

 

  : جزيرة األميرات

وأسماءها :  بالقرب من إسطنبول مرمرهقلب بحر  فيجزر تقع  9وهى عبارة عن 

(Sedef Adası_ Yassıada_ Kınalıada_ Büyükada _ 

Burgazada_ Heybeliada Sivriada _ Kaşık Island _Tavşan 

Adası )  



 
 

وتشتهر هذه  وكل يوم بانتظام جزر فقط منهم هم من تسير إليهم العبارات 0ولكن 

حيث إنه الفصل  الصيف تحديدا فصل فيالجزر باإلقبال الشديد من قبل السائحين 

 فصول الشتاء والخريف فيالجزر  األكثر حيوية ونشاطا على الجزر ويقل جدا زوار

  .حيث أن حالة األمواج واإلبحار تكون غير مستقرة

  البيزنطيالعصر  فيالبيزنطيات  األميراتكانت منفى  ألنها األميراتسميت بجزر 

لملكات الدولة العثمانية لما تتمتع به من خصوصية وبعد  مصيف أصبحتوالحقا 

 .عن مركز مدينة إسطنبول

     المسماة  الجزيرة الرابعة األميراتجزر  زائريوجهة معظم وأهمها والتي هي 

وتقدم  بر حجماتتميز بكونها األك والتي معناها الجزيرة الكبرى( و اضبيوك أ) 

تطل  التي وتحتوى على كم كبير من المطاعم السياحية خدمات سياحية متنوعة

 هدايابيع الت التيالتجارية  التومجموعة من المح مرمرهمباشرة على بحر 

 .للسائحين ةالتذكاري

 

وتجد اش تاباك الرحالت إلى هذه الجزر تنطلق من ميناء : طريقة الوصول للجزيرة

وهناك عدة رحالت يوميه نفسه أو يمين الميناء مكاتب بيع التذاكر  سواء بالميناء

 .تقريبا كل ساعة



 
 

  :سطنبول مثلإب أخرى موانئمن  األميراترحلة جزر  تنطلقكما 

  األميرات.جزر  إلىتبحر منه مباشرة  التي Kadikoy كوى ميناء كادي

  األميرات.جزر  إلىوتبحر مباشرة  Maltepe ميناء مالتى بيه

 إلى األقرب هيوهذه  األميراتجزر  إلىوتبحر مباشرة  Kartal كارتال ميناء

 .الجزيرة

 فيجزر األميرات ولكن عباراتهم تمر  تبحر إلى Yenikapi يانى كابى ميناء

  .شى بوستان طريقها على ميناء

جزر األميرات ولكن عباراتهم أيضا تمر  تبحر إلى  Bakirkoyكوى ميناء باكير

 . شى على ميناء بوستانطريقها  فى

 

 واختر أقرب محطة ألقرب ميناء لك : كما هو موضح بالخريطة

 



 
 

 ليرات واألطفال مجانا.إلى عشر تكلفة الرحلة تقريبا ذهاب وإياب ستة 

 

 

 مينيو قبل الطلب  ***قائمة البال لألسعار*** ستجد مطاعم عدة انتبه 

 

 

كرسي خاص  أود مكان محدد لك ال يوج بمعنى أيعشوائي  العبارةوالجلوس في 

 رشاقةتشق بحر مرمره بكل  العبارةو اجلس حيثما تشاء أواختر ما تشاء  وإنما بك

  الرائعةمع هذه الصور  وأترككم يغني الكالم عن وصفه وهدوء في منظر بحري ال

 

 



 

 :باشا للقطارات القديمة المشهورة  حيدرستشاهد في الطريق محطة و

 

 
 المجيدي الشهير:وستشاهد المسجد 

 

 
 

كادي  تاش وهو األفضل ستمر بخمس موانئ )اإذا ركبت من ميناء كاب : مهم جدا

والناس تنزل (  اضه بيوك –هيبلي اضه  –بورغاز اضه  –كينالي اضه  -كوي 

 ( وهذه صورته: عد فانتبه ال تنزل إلى بميناء ) بيوك أضهوتص



 
 

 إلى  ويرتفع بجانب ميناء كادي كوي بالون كادي كوي الطائرفي الطريق ستشاهد و

 جولةومن أراد أخذ   مما يمكنكم من تكوين رؤية شاملة للمدينةفي السماء  م 011

مواعيد عمل و ليره للشخص الواحد 05سعر تذكرة البالون فآخر في وقت به 

 .مساء 6صباحا وحتى  9البالون من 

 

 
 



ما في  وأفضل الزيارةوتستحق  فعال جميله الجزيرةوالجزيرة ال توجد بها سيارات 

 رالحناطي تأجيرحنطور من ساحة  بتأجيرفأبدأ جولتك  نظافتها وبيوتها الجزيرة

 هم إذا طلب منك مبلغ أعلى.( وكاسر مع كاملة جولة ليره ) 51بسعر 

 
 

 لبيوت الجزيرة القديمة الجميلة :صور 

 
 

والطلبات من  م البوفيهوالتي تعمل بنظا الجزيرةألحد المطاعم في  بعد ذلك توجه

بحريه  ومأكوالتأسماك  لديهكما يوجد (  KOSEMواسمه )  المنيو القائمة

 511وهو يبعد مسافة  مناسبةجدا  وأسعارهلذيذ  كلهأالمطعم نظيف و .حسب الطلب

اليسار  إلىتوجه  الجزيرة إلىتخرج من الميناء يعني  متر تقريبا عن الميناء

 .فقط ليره 01ب  اإلشباعالغداء حتى  ة. وجبتقريبا متر 511وامشي 



 
تخرج  علما إن آخر عبارةللعودة التوجه جولة في ساحاتها ويمكنك أخذ بعد ذلك 

لذلك يجب مراعاة عدم التأخر عن ذلك  الساعة الرابعة والنصف مساءا من الجزيرة

 اش فىتحيث تبدأ العبارات من ميناء كاباالصباح  فيويفضل زيارتها  .الموعد

  .التاسعه صباحا ألمثل لإلبحار للجزيرة هو الساعةالتوقيت ا امنة صباحا ولكنالث

 

  : قصر السلطان دولما باشا
يطل على مضيق البسفور ( وهو Dolmabahçe  هدولما باهتش وبالتركية )

وقد كان السالطين العثمانيين يقيمون فيه وله  كوي الشهير أورطاوبالقرب من حي 

وبه حديقة يدخلون من الجهة الشمالية المقابلة للمسجد تسعة مداخل والزوار 

غرفة وقاعات استقبال وتكلفة  011وهو قصر كبير جدا وبه أكثر من جميلة 

 .وهو يغلق أبوابه يومي الثالثاء والخميس ثالثين ليرةله الدخول 

 

 



 
 

أو باص رقم    C 559من محطة الباصات بتقسيم رقم الباص  طريقة الوصول له :

T 25  أو بالتاكسي فهو ليس  وأخبر السائق رغبتك للنزول عند قصر دوما باشا

 بعيدا عن ساحة تقسيم أو السلطان أحمد وال تحاسب إال بالعداد.

 

 : تل العرائس
تقع في منطقة تشاميليجا بالجانب وهي  (Camılıca تشاميليجا بالتركية )

بإمكانك و نطقة مرتفعةة عن حديقة جميلة في موهي عبار سطنبولإمن  اآلسيوي

مشاهدة المدينة من هذا المكان العالي الرائع وبها عدة مطاعم جميلة وسميت كذلك 

الصور هناك وستشاهدهم  ليلتقطوايومي السبت واألحد غالبا ألن العرسان يأتون 

 في وقت الظهيرة خصوصا. والجلوس به يعطيك جوا من الرومانسية الرائعة. 

 

 



 
 

 سيكون أغلىمن الفندق مباشره  الذهاب لها بواسطة التاكسي ها:طريقة الوصول ل

وبعدها  USKUDAR سكودارأمينونو إلى ميناء ا من ميناءالذهاب عن طريق  أو

 وأسرع من الباص. ليره تقريبا 01 وقيمة بالباص أو التاكسي

 

 
 

 



 شارع بغداد: 

جانب اآلسيوي يقع بال وهو أعرقها على اإلطالقو من أشهر شوارع اسطنبول يعد

.من اسطنبول ضمن حدود بلدية كاديكوي  

 

 
 

يكون بذلك نظيرا لشارع االستقالل الذي يقع في الجزء األوربي من اسطنبولو  

أماكن الصالة شر على طول هذا الشارع السواقي وتنتو .كم 6يمتد على مسافة و

و تحديدا في السياح بيكتظ هذا الشارع و .التي ترجع بتاريخها إلى العهد العثماني

إذا كنت ترغب بتذوق المأكوالت ف, فهو شارع متعدد األغراض فصل الصيف

إن كنت و التركية الشهية ففي هذا الشارع ستجد الكثير من المطاعم والمقاهي

 .العالميةن أشهر ماركات األزياء التركية وفهو يقدم لك نخبة مترغب بالتسوق 

وتأكد من السائق أنه متجه  001رقم باص  منطقة تقسيممن  له : وطريقة الوصول

إلى ميناء امين أونو ومنه إلى ميناء  منطقة السلطان أحمد تتجهلشارع بغداد أو من 

 .التاكسي أو تذهب أسكودار وبعدها تصعد بالباص

 

 

  برج غالته :

ليرات حيث تصعد بالمصعد  01( وسعر التذكرة Galata Kulesiبالتركي ) 

 درجة. 361سطنبول التاريخية أن ترى إ تي ممكنالشرفة ال إلىالكهربائي 



 
 

 

 : حديقة فلوريا والمتحف المائي إسطنبول اكواريوم

 

كبر أبر متحف مائي يحتوي على أكوهي مكان ال بد من وضعه في البرنامج وهو  

وبه  ويقع على شواطئ بحر مرمره سماك في العالم يقع في منطقه فلورياأ حوض

 ثالث مقاهي.

 



 

 ة فلوريا :حديق

زيارتها بعد االكواريوم ومشاهده منظر الغروب هناك ومن بعدها الذهاب بنصح أ 

وارع صغيره بها ش كلعلى ش لألطفالفيها مكان مخصص  والحديقة. لألكل للمطعم

تقع مباشره وهي  .عامةلعاب ومرافق أو الحقيقيةتحاكي الطرق  ضوئية إشارات

 .منها ببحر مرمره وتستطيع مشاهده الغرو على

 



 

 الصورة الخارجية للمطعم الجميل:

 

 اركبحمد أمن منطقة سلطان طريقة الوصول إلى الحديقة والمتحف المائي : 

تاكسي  أخذوت نزلتمطار وطريقة الوصول له موضحه ثم ال إلىكسراي إالمترو 

وسأضع لك   كم 0م حوالي ومتحف اسطنبول اكواري إلىوالمسافة من المطار 

الثانية  الصورةو معروفة المطار وهي إلىتشرح الوصول  األولىورة الصصورتين 

وتذهب بالتاكسي وانتبه للسعر فالمسافة  مترو المطار إلىتشرح الموقع بالنسبة 

  قريبة.

 



من محطة سيركجي بالقطار تذهب وهي األفضل بالنسبة لي أن  : والطريقة الثانية

والرجوع  كم 0.0بعد المتحف بـ  محطة فلوريا وتقع على نفس المسار لكن إلى

علما إن فلوريا تقع في آخر  ن الخط واحدقل تكلفة ألأالمتحف وهي  إلىتاكسي بال

أو الذهاب لمحطة  .منها خريطة األخ علي تورك في الركن الجنوبي الغربي

 الباصات بأمين أونو والسؤال عن الباص الذاهب لفلوريا.

 

  : معالم تركيا المصغرة
وهي عبارة عن حديقة يوجد فيها جميع MiniaTürk )  ميني توركبالتركي ) 

وهي جميلة للتعرف على معالم إسطنبول السياحية وعلى كل معلم معلومات عنه 

  .المعالم خصوصا لألطفال

 أياموفي  مساء 7 الساعةلغاية صباحا  9 الساعةمن  كل يوم :مواعيد العمل فيها 

 01تذكرة الدخول و مساء 9 الساعةلغاية صباحا  9 الساعةالعطالت بالصيف من 

 .اتلير

 ونوأ مينأمن محطة باصات  الحديقةيمكن الوصول لهذه :  طريقة الوصول لها

 خبروأ الحديقةوكالهما يقف بباب  E 47 الباص رقم  أوC 47    الباص رقم

 .إليهاالسائق عنها وسوف يرشدكم 

 

 

 



 منطقة أيوب :

 

مسجد أبي أيوب األنصاري وي ميناء أيوب وعلى وهي منطقة هادئة وجميلة تحت

وهو مسجد مشهور بالنسبة لألتراك وزواره كثير وحوله  وقبره رضي هللا عنه

تلفريك أيوب الذي يصعد  أيضا وبه .مع العلم أن القبر ليس بداخل المسجد  أسواق

 .مقهى بيروتي الشهيرإلى بك 



 

ألغلى واألسهل وال تنس المحاسبة وهو ا بالتاكسيإما  صول له ثالث طرق :وولل

من مطقة أمين أونو بسؤالك عن رقم الباص الذي  بالباصات أومقابل سعر العداد 

من ميناء أمين أونو إلى ميناء أيوب وهي  بالعباراتيذهب لمنطقة أيوب أو 

 األرخص.



 مالهي فيالند :

كز تسوق تم افتتاحها مؤخرا وهي مدينة ألعاب كبيرة جدا ورائعة لألطفال ومر

 ومراكز ترفيه ينصح بزيارتها.

 

 



 00بسعر  00 ىسنوات حت 0من  ألطفاللو ليرة تركية 55تذكرة الدخول للكبار 

 األلعابالسعر شامل رسوم كافة و سنوات مجانا 3 ىمن الميالد حت طفالاألو ليرة

 .داخل المدينة

 

 *** المدينة تغلق أبوابها شتاء تقريبا لمدة أربع أشهر ***

 

 T 55رقم باص بالتاكسي وهو األغلى أو بالباص من تقسيم  إما يقة الوصول :طر

 و ينتهي بك في غازي عثمان باشا.

وينتهي A 99 ومن السلطان أحمد تذهب إلى أمين أونو وتصعد إلى  باص رقم  أ

  بك في غازي عثمان باشا.

وأيضا من  مع العلم أن المدينة توفر باصات مجانية من أمام مسجد السلطان أحمد

 منطقة تقسيم.

 

*** بالنسبة للحدائق باسطنبول لن تكون ذات أهمية للزيارة لمن زار 

 الشمال التركي أو مدينة بولو ***

 الحدائق العامة :

( وهي تبعد عن إسطنبول  Belgrade forestبالتركي ) ترابيا وغابات بلغراد: 

صيفيه وسفارات ومطاعم كيلو على نهر ترابيا وحول هذه المنطقة توجد بيوت  05

 األسماك على طول خط النهر .

الشهيرة في  (emirgan   korusuبالتركي ) حديقة اميرجان كوروسو:

 .الجزء االوروبي يوجد فيها مالهي وبحيرة وبعض الطيور

تقع في منطقة جنكيا  (Yıldız  Parkı -بالتركي ) يلداز باركي  حديقة يلدز :

 يلدز .

 

  :التسوق في إسطنبول 

مع  ذكرنا سابقا السوق المسقوف والسوق المصري وسنذكر لكم بعض المجمعات

في  يومين لك قبل السفر لسهولة نقل الحقائب أنني أنصح بجعل التسوق في آخر

 .السفر لأليام األولى

 



  :مجمع جواهر

وهو من أكبر األسواق بإسطنبول  Grand Cevahir )جفاهر مول بالتركي )

ترو من محطة موالوصول له  يقع في منطقة شيشلي وهوومجمع راقي وجميل 

 .السوق مباشرة أمامتقف مع العلم أن المحطة  شيشليتقسيم إلى محطة مترو 

 

 

 

 برج السفير :

, وطريقة ج في أورباابراألأعلى  منبالتركي سفير استنابول وهو كما علمت 

( وتجده  Levent 4 )الوصول له من محطة مترو تقسيم تصعد حتى محطة 

 أمامك.



 

 

ويحتوي على سوق كبير من ست طوابق حيث يعد البوابة الرئيسية هي الدور  

الدور األول به ألعاب إلكترونية وغيرها دوار الباقية تحت األرض واألالخامس و

لألطفال وبه مسجد صغير وأما بالنسبة للدور السادس فيه المطاعم العالمية 

 قدم وجبات رائعة وسعره معقول جدا.وأنصحكم بهذا المطعم الجميل ي

 



من أعاله تستطيع منها النظر إلى  رائعةومن ما يميز هذا البرج أن له إطاللة 

 ى, ويوجد به مطعم في أعلى البرج أيضا.إسطنبول كاملة من األعل

 

 

تدخل حيث  3Dوهو عبارة عن عرض  العرض الشهير للهيلوكبتروجود  وأيضا

بالتحرك مع بداية العرض وتلبس نظارة  تبدأمقاعد صالة سينما وتجلس على 

خاصة بالعرض وكأنك راكب هيلكوبتر محاكاة للواقع ويبدأ بأخذك جولة في 

إسطنبول ويريك معالمها بكتابة اسمها في أقصى اليمين من الشاشة باإلنجليزي 

يبا سعر التذكرة تقرو, وهو ممتع ورائع لمن ليس لديه الوقت الكافي لزيارة المعالم

وإذا أردت الصعود للمطل والعرض وبه موسيقى شامل للعرض والمطل ليرة  01

تصعد للدور السادس الذي به المطاعم وتجده في الركن اليسار من جهة دخولك 

ويفضل جعل وجبة الغداء أو العشاء بعد  .بسهوله للبرج أو تسأل هناك سيدلونك

 العرض لمن يتأثر بالمرتفعات.



 إسطنبول فوروم :

يبدو أنك تحتاج أليام حتى تنهي جولة كاملة ولموالت في اسطنبول من أكبر اهو و

به وهو ممتع جدا ومتكامل من ناحية الترفيه والكوفي والمطاعم وفي الحقيقة البد 

 .من زيارته ووضعه بالبرنامج

 

بوجود عرض الهيلكوبتر الخاص باسطنبول الذي تحدثت عنه في يمتاز بالحقيقة 

 وأيضا به متحف المائي األكواريوم وهو ممتع لألطفال.برج السفير 

 

  



من محطة ترام السلطان أحمد أو أي محطة غيرها على نفس وطريقة الوصول له 

خط الترام تتجه إلى محطة ترام إكسراي وبعدها تنزل وتتجه إلى جهة اليسار 

ا أمامك محطة المترو إكسراي ومنهمتر تجد  311وتمشي على الرصيف مسافة 

ار ) محطة جتابه وهي قبل محطة مترو األوتوقكووتتجه إلى محطة مترو  تنزل

أسأل أي شخص عن مترو  إكسرايالباصات ( وعلى العموم لو نزلت من ترام 

 إكسراي يدلك وهذه هي بوابته: 

 

*** انتبه أخي الكريم هناك مول كبير أيضا واسمه مرمرة فوروم وهو جميل ولكن 

 وأكبر وأجمل *** اسطنبول فوروم أفضل

 

  :مركز أوليفيوم التجاري

 الساعةمن  مواعيد عمل المجمع يوميا و ( Olivium وبالتركي ) الزيتونةمجمع 

تقدم ماركات  محل تجاري 001من  أكثرفيه  و مساء 01 الساعةصباحا وحتى  01

. %61و %40 تتراوح ما بين حقيقية وفيه خصومات مختلفةتركية وعالميه 

 د من المطاعم العالمية. ويضم العدي

 



ن هذه الباصات أعلما ب الباصات عن طريقوالوصول له  زيتنبورنو يقع في منطقة

يرجى تنبيه و وليس بباب المجمع مباشرة المجمع تقف على بعد خطوات من

 . له كي يقف عند اقرب موقف لمقصدكم ائقلسا

 C  93اص رقم بايزيد الب من منطقةو   93ونو الباص رقم أ أمينمن منطقة 

  T 93  تقسيم الباص رقم من منطقةو

 :ستنيه بارك التجاريامركز 

، وهو من أحدث مراكز 0117منطقة استنيه في عام  افتتح المجمع الواقع في 

تشغل وم، 071111يمتد على مساحة  التسوق في اسطنبول وأكثرها شهرة، حيث

 .مطعما   01م، كما يضم 17111المتاجر ودور األزياء 

 

 

  : الحمام التركي

الحمام التركي ال يعتبر و المزاج يجدد شباب البشرة وينعش الدورة الدموية ويعدل

 الجلد ويعيد للبشرة ألقها وحيويتها بل ينشط الجسم بعمق فقط لتنظيف وسيلة

 :كالتالي الخطوات من يتضمن هذا الحمام عددو

  .لدالج أي التعرض لبخار الماء بهدف فتح مسامات  :التبخير

  .استحمام خاصةة بليف تقشير الجلد الميت  :التقشير

 بشرة الدموية في الطبقة الخارجية من تدليك الجسم لتحسين الدورة : التدليك

 .وهو ما يساعد في التخلص من األوساخ والشوائب .الجلد

) سروال السباحة (  وال تنس الشورتالخاصة معك  أغراضك*** أنصح أن تأتي ب

 ***عار فهي تختلف من فترة لفترة وانتبه لألس

 



 حمامات في إسطنبول : ال أشهر من

دقائق  خمسالذي يبعد عن السلطان احمد  : Çemberlitaş حمام جمايلي طاش

مساج وال ليرة 61بمساعدة شخص و ليرة 01الذاتية  الخدمة. األقدام على امشي

 .وغالبا األسعار تختلف من وقت لوقت آخر ليرة 01بالزيوت 

 

 

وهو يبعد ثالث دقائق عن المسالت  :Cagaloglu  حمام جاغال اوغلو الشهير

 الهيبدروم في منطقة السلطان أحمد.

 
 

 *** الكثير من الفنادق تحوي بداخلها حمامات تركية خاصة وهي راقية ***



  : مدينة بورصه

وهي من أجمل مدن أيضا بمبانيها وحديثة  هي مدينة قديمة ذات تاريخ طويلو

 .مرمرهكيا وقريبة من إسطنبول حيث تقع في الجزء الجنوبي لبحر تر

 

 

  طريقة الوصول لها من إسطنبول:

 هنالك طريقتين للذهاب إلى بورصه :

تنطلق بشكل يومي من ميناء كابتاش في كل ساعتين رحلة  الطريقة األولى :

 Bursa ميناءوتنزل في  والربع تقريبا الساعةومدتها تزيد على  السريعةبالعبارة 

Deniz Otobusleri   ( والشركة المشغلة هيBudo  ) 01وقيمة التذكرة 

وستجد هناك بداخل الميناء شباك خاص بشراء التذاكر بإمكانك الوقوف ليرة 

بالطابور واخبارهم بنيتك للذهاب إلى بورصه ولتنتبه حيث أن الموانئ تنطلق منها 

ووضعها في مكانها المخصص لها في وبإمكانك أخذ الحقائب رحالت ألماكن عدة 

 ة العبارة.رمؤخ



 

 

 KOLTUKأو    KOLTUK NO*** المقعد باللغة التركية يكتب في التذاكر 

SEAT *** وبجواره الرقم 

 



( وطريقة YENİKAPI) باسطنبول ي كابيميناء ينإلى الذهاب  الطريقة الثانية :

اب لمحطة ترام سركجي وإذا الوصول له من السلطان أحمد إما بالتاكسي أو الذه

 (  Gar) القطار بالتركي جار  وصلت اجعلها خلفك وستجد أمامك محطة القطار

 وبجوارها محطة مترو الجديدة التي تذهب بك مباشرة للميناء.

 

 

 Fast Ferryبواسطة الفري بوت )من الميناء  يوميا هناك رحلتين للعبارات

Line  )وسعر التذكرة خمس وعشرين  عصرا 5:31 والثانية صباحا 7:31 األولى

 عصرا 5:31و  صباحا 7:31 :رحالت 3هناك  الجمعةوفي يوم ليرة. 

 .مساء 1:31و  عصرا 5:30 هناك رحلتين األحدوفي يوم  .مساء 1:31 و

وتصعد معك في العبارة السيارات وهي  ( idoوالشركة المشغلة للميناء هي )  

تجد على اليمين جهاز الكتروني مثل الموجود كبيرة وطريقة الحجز داخل الميناء س



بالبنوك وتجد به خيارات مثال بورصه وتحتها يلوا وغيرها فتختار بورصه وتظهر 

لك ورقة بها رقم وتنتظر حتى تشاهد رقمك على الشاشة وتذهب للشباك الذي عليه 

 الرقم مثل البنوك التي لدينا تماما.

 

 
 

سواء رة ستجد أماكن مخصصة للحقائب وتصعد وبعد أخذ التذكرة والصعود للعبا

 للجلوس بعدها على المقعد المخصص لك بالتذكرة.بالمصعد أو الدرج 



 

 إلىمباشرة  هبورص إلىلتصل  ميناء يني كابي في اسطنبول من العبارةتنطلق 

 .دقيقه تقريبا 11 الرحلةمدة و ياله ميناء غوزيل

ا كان لديه حجوزات فنادق ولم *** من يرغب بشدة الذهاب لبورصه خصوصا إذ

يجد حجز  فليذهب إلى يلوا من نفس الموانئ التي ذكرتها باألعلى ومنها بالباص 

 ليرة بالباص *** 05وهو بجوار ميناء يلوا يذهب لبورصة والتذكرة ب 

 الحديثة خذ الباصاتأ بإمكانكم سواء من ميناء ياني كابي أو كابتاشوبعد الوصول 

 .تقريبا وسعر التذكرة ثالثين ليرة همركز مدينة بورص إلى األصفرذات اللون 

 

 

 



 ليرة ويوصلك إلى الفندق.إلى ستين التاكسي األصفر وسعره خمسين تأخذ أو 

 

 

  فنادق مقترحة :

( وهم من فئة  Hilton Bursa Convention Center & Spa) فندق

 الخمس نجوم وراقي جدا.

 

من فئة أربع نجوم وفي وسط بورصه وهو  ( Tugcu Hotel Selectفندق ) 
 عربي وبه مكتب سياحي أنصح به لقربه من السوق وموقعه الجميل وفندق جميل

 وهذه صورة لكرت الفندق: لألخ فكرت ولديه برامج سياحية
 

 
 



 : Bookingالفندق على موقع  طراب

http://www.booking.com/hotel/tr/tugcu.ar.html?aid=323931;sid

=093ded958023c8dd3e9b5c7daf6d2bcb;dcid=1 

 

  المواصالت في بورصه :

المواصالت في بورصة فيها تطور اآلن حيث أنهم يعملون على إنشاء شبكة مترو 

أنني لم أتبين معالمها ولم تنتهي الحكومة منها بالشكل الكامل إلى  وترام حديثة إال

وسعرها ال ويفضل إن وجدت في الفندق قروبات  .على الباصات اآلن ولكنها تعتمد

فهي أفضل للتجول أو وجدت سائق للشخص الواحد ليرة تركية  11يتجاوز الـ 

فهو لوجبة الغداء شامله ليرة  051إلى  051خاص من المكاتب بما ال يزود عن 

 .أفضل

*** في بورصه ال تحتاج إلى السائق الخاص أو القروبات إال لزيارة القرية 

التاريخية والشالل الصغير والشجرة العمالقة فلو زرتها في يوم واحد مع سائق 

ة رتبدأ إفطارك بالشجتتفق معه على هذا الترتيب  ليرة فال بأس بحيث 051خاص بـ 

وباقي المعالم وتختمها بغداء في الشالل الصغير التاريخية قرية العمالقة وبعدها ال

وبالنسبة لجبل أولدغ فالتلفريك بإمكانك زيارتها بالتاكسي لقربها من مركز المدينة 

 *** سيفتتح قريبا

 

 المعالم السياحية :

  جبل أولدغ :

 وهو جبل مرتفع تنخفض فيه درجة الحرارة كثيرا عن مدينة بورصة ويبعد عنها

ست وثالثين كيلو متر وفي الشتاء تنزل الدرجة إلى أكثر من خمسة عشر  أكثر من

 وركوب الدبابات الثلجية والجندولويعد منطقة تزلج عالمية درجة تحت الصفر 

 ولكن األفضل السكن في مدينة بورصه وستشاهدوبه العديد من الفنادق وغيرها 

لجميلة في مناظر بديعة وجميلة واألزهار ا أشجار الصنوبرغابات في الطريق من 

تدل على عظمة الخالق جل جالله. وينصح بالذهاب مبكرا لتجنب الزحام في 

 مساء.  السابعةتكون قبل بالتلفريك  للعودةآخر رحلة  إنفالتلفريك ولتحذر 

 

 

http://www.booking.com/hotel/tr/tugcu.ar.html?aid=323931;sid=093ded958023c8dd3e9b5c7daf6d2bcb;dcid=1
http://www.booking.com/hotel/tr/tugcu.ar.html?aid=323931;sid=093ded958023c8dd3e9b5c7daf6d2bcb;dcid=1


  طريقة الوصول إليه :

يا ولكنه بعيد نسبأو بالتاكسي بالباص  بإمكانك الذهاب له الطريقة األولى :

وبالنسبة للتكاسي فمن الشركات التي تأخذ بك جولة على الجبل وأيضا الشجرة 

وتسعيرتهم حسب نظام البلدية   ULDAG BiRLiK TAKSIالعمالقة شركة 

ليرة لجولة مده خمس إلى ست ساعات وأيضا بإمكانك زيارة غيرها من  011

بإظهار لهم صورة وبإمكانك طلب التاكسي من اإلخوة في استقبال الفندق المعالم 

 .الكرت

 

فريك التلالتاكسي بعشر ليرات إلى ضل الذهاب بفهي  األو الطريقة الثانية :

 وشاهد منظر التلفريك شتاءا وصيفا. واختصار الوقت. المتعةحيث والصعود به 

 

 

 



  :فريك التل

فه وإنشاء تلفريك أسرع جديد ينتهي هي للتلفريك القديم وتم إيقا السابقةالصور 

ولم يتبين إلى اآلن هل سيكمل لنهاية الجبل أم يكون  0100المشروع بنهاية مارس 

 وهذه صور له :بنفس الخط المسار القديم 

 

ذهابا وإيابا ويمر بالمحطة األولى ثم يكمل للمحطة  ين ليرةسعر التذكرة عشر

شوي الثانية والتي ستجد بها الغابة واالستراحة بها وزيارة المطعم المشهور بال

 شتاءا وصيفا : الغداء به وجبةوأكل 

 



  

 

 

 



بعدها يمكنك أن تكمل الصعود للجبل بواسطة الباصات الكبيرة ب عشرة ليرات أو 

األسعار(  اددالصيفية تز مواسم) وفي أوقات الأخذ سيارة صغيرة بعشرين ليرة 

 ذا كانومنطقة التزلج إالخمس نجوم لتصعد بك ألعلى الجبل ستجد بعض الفنادق 

 .الجو بارد في األعلىولتحذر فشتاء والتمتع بالجو البارد فيها 

 

 

عند العودة ستجد نفس الباصات بعضها يرجع إلى بورصه وبعضها يرجع إلى 

عند نزولك من محطة  للرجوع إلى الفندقوالتلفريك فارجع لمحطة التلفريك 

 .بالتاكسي اذهبتلفريك ال

منطقة باردة جدا يجب أخذ الحيطة باللباس  *** يقل منسوب الثلج صيفا وال

 الشتوي ***

 



  الشجرة العمالقة :

يقال حسب و غدلوجبل األ إلى في بداية الطريق الصاعد تقعالشجرة الُمعمرة 

 .سنة 711عمر هذه الشجرة أكثر من  أنالرواية المحلية 

         

م , و  5كثر من فجذعها قطره أ ولهذه الشجرة حجم و ارتفاع عجيب سبحان هللا

هذه الفروع  أنم لدرجة  05حوالي  إلىمنها فروع جانبية يصل بعضها  يتفرع

 .تسند بقوائم من طولها أصبحت

 

شرب الشاي التركي في الصباح  أحلىأفضل وقت لزيارتها هو في الصباح فما 

 إلى الصعود أرادمن  بإمكانما بعد الظهر , و إلى الجو لطيف جدا  حولها و تحتها

 يفطر أن أرادمن و دقائق فقط  إالالمرور عليها فهي ال تبعد عن الطريق  أولدغ بلج

 . أبدا ىفهوا بالتأكيد سيكون فطور لن ينسالصباح هناك 



هناك من يجعل زيارتها قبل الجبل ومن ثم يصعد إليه طبعا بدون التلفريك *** 

التاكسي لينتظرك وهناك من يفضل زيارتها مفردة ولكن بإمكانك االتفاق مع صاحب 

 *** ثم يعود بك

  الشالل الصغير :

اسمه ) دوغا وفيه مطعم كم عن بورصه  05وهو يبعد ليس ( ستبالتركي ) كي

يمكن أن تراه العينان ، محاط  على مجرى الشالل من أجمل ماريستوران( 

باألشجار في لوحة جميلة ، حتى المرطبات تبرد عن طريق مياه الشالل ، وفي 

لشالل يمكنك أن تشرب من مياه الشالل الباردة من صنابير وضعت لهذا الطريق ل

الكمثرى -التين -الخوخ  -الغرض وزيارة مزارع أشجار الثمار من الفواكه ) التفاح 

  (. الكستناء -

 *** المزارع ال تكون زيارتها إال بالصيف فقط ***

دا ألنه يحسب سعر *** بالنسبة ألسعار الوجبات في مطعم الشالل الصغير غالي ج

الخدمة ولكن أطلب منه الوجبة الخاصة بكل فرد حيث أنها وجبة متكاملة وبسعر 

 ليرة لكل فرد *** 01ثابت 

 

 



  القرية التاريخية :

وينصح  هي معلم مهم من بورصه( و  Cumalıkızık)جمال كازك بالتركي 

عـام و يفـتـح  711 و يزيـد عـمـر القـريـة علىالشالل الصغير  قبلوتقع  بزيارتها

وبها أصحـاب البيـوت في القـريـة أبوابهـم للزوار و يعـرضـون المنتجـات المحليـة 

 .و ال زالـت تلـك البيـوت تحتفـِظ بطـرازهـا القـديـممقاهي شعبية ومتحف 

 

 

  : منزه لونا بارك

 .هاأزهاره وجمالروعة وهو منتزه ومالهي لألطفال ممتع جدا بجمال مناظره و

 



 

وهو بالقرب من زفير بالزا ويقع  Haci Dayiوبالتركي :  مطعم حجي دايخ

وهو مطعم جميل وأسعاره معقولة ال تفوت زيارته  ة على المدينةرائع إطاللةعلى 

 بالتاكسي من الفندق بعشر ليرات.الذهاب له و

 

 

 وهو صاحب فكرة هذا الطبق وهو من أشهر المطاعموهو  مطعم اسكندر كباب :

 مطعم جميل أيضا ال تفوت زيارته وأيضا تذهب له بالتاكسي .

 

 

 



 :األسواق في بورصه 

و يضـم ه مـجمـعـات التـجـاريـة في بـورصـو هـو أشهـر ال :زفيـر بـالزا مجمع 

وهي ثالث  كبيـر مـِن محـالت المـاركـات العـالميـة و التـركيـة المجـمـع عـدد

 .مجمعات بجوار بعضها

 

  : سوق الشعبيال

وهو  وهو كبير جدا وعلى جنباته توجد المحالت وهو رائع للتسوق والمشي به

 .بجوار مجمع زفير بالزا 

 

 



  سوق الحرير :

و منـاشـف  جميـع منتـجـات الحـريـر و القطنيـات التـركيـة مـِن مفـارش هيوجـد في

 .وفوبجواره السوق المسق وهو بالقرب من السوق الشعبي و مـالبس

 

 *** المنتوجات الشتوية رائعة به ينصح بشرائها ***

 وهو بالقرب من سوق الحرير. الجامع الكبير :

 



وهي : تبين لك موقع هذه األسواق ( bookingموقع ) سأضع لك خريطة من 

وتبين لك كيفية االستفادة من  قريبة من بعضها جدا بحيث تتسوق مشيا على قدميك

 .وقع الفندق وقرب المعالم منهخرائط الموقع لمعرفة م

 

 شرح الخريطة :

السوق  -0سوق الحرير .   -3الجامع الكبير .   -0مجمع زفير مول .  -1

  Tugcu فندق -5الشعبي  
 

  مهم جدا :

 هناك طريقتين: ببورصةإلخواننا الذين ليس لديهم الوقت الكافي للمبيت 

 بتاش في الصباح الباكر: الذهاب بنفسك حيث تتجه لميناء كا الطريقة األولى

تأخذ تاكسي للتلفريك عند وصولك لميناء بورصة و وتحجز تذكرة ذهاب وإياب

وتصعد للجبل وتستمع بالثلوج ومنه ترجع للغداء في المطعم الشهير للشوي فوق 

الجبل بجوار التلفريك وبعدها تنزل وتذهب للتسوق وترجع بالتاكسي قبل الغروب 

 ( وترجع السطنبول. Budoللميناء الذي جئت منه ) 

: توجد الكثير من القروبات توفرها المكاتب السياحية بالتعاون  الطريقة الثانية

من الجبل والشجرة واألسواق  لبورصةمع الفنادق وتأخذك صباحا بجولة كاملة 

شامل ليرة تركية  711إلى  511وتردك مساء وسعرها يتراوح للشخصين من 

 حسب الموسم وتحجزها قبل الذهاب بيوم أو يومين. الغداء ومرشد عربي واألسعار



 

 : (  Yalova) مدينة يلوا 
 

تقع في الجنوب الشرقي من بحر مرمرة جنوب اسطنبول وهي أقرب من بورصه 

وهي مدينة جميلة لمن يحب االستجمام والراحة فهي صغيرة وبها مرتفعات بها 

تيرمال ( وتعتبر منتجع صحي  تسمى قرى رائعه وتشتهر بالمياه المعدنية ) بالتركي

 جميل.

 
 

سنويا الكثير من السياح العرب وخصوصا وخصوصا القرى *** يزور يلوا 

هناك يتحدثون بالعربية وتجد مكاتب بالعربية  األتراكالخليجين لذلك تجد الكثير من 

 ومطاعم أيضا ***

 

  طريقة الوصول لها :

ليرة للفرد وهناك  05مة التذكرة من ميناء ياني كابي حيث قي السريعةبالعبارة 

 وربع تقريبا. ساعةتقريبا ثالث رحالت يوميا ومدة الرحلة 

 

 المواصالت : 
وسعرها جدا معقول للفرد أو وردي أبيض  وأصات الصغيرة ولونها أزرق اببالإما 

أو  وتجده يضع لوحة على الزجاج األمامي لألماكن التي سيذهب إليها ليره ونصف

 بكثرة هناك سائق خاص ليوم كامل.د تج بالتكاسي و

 

 الفنادق :
 لديك خيارين للسكن في يلوا: 

  .وبها عدة فنادق وهو أفضل لمن ال يحب النوم مبكرا بمركز المدينةإما السكن 

( وهو  في موقع البوكينق اسمها غوكشيدري)  جوك شيدراأو السكن في قرية 

فنادق سواء خمس نجوم أو أقل أفضل لمن يريد الراحة واالستجمام ويكثر بها ال

وتوجد بها أيضا مكاتب تأجر شقق مجهزة بمطبخ متكامل والمحالت كلها غالبا 

 تجدها عربية ومطاعمهم كذلك.

 



 

 المعالم السياحية :

 

 مركز المدينة :
يفتح أبوابه يوم  سوق شعبيحيث يوجد مقابل الميناء ومحطة الباصات الصغيرة 

 ات محلية جميلة .اإلثنين وهو رائع وبه منتوج

 

وهو  (gazipaşa caddesi yalova )  شارع غازى باسمنطقة وأيضا بها 

  Karisma Mall مركز كاريزمامليء بالمحالت والمطاعم والمقاهي. وأيضا بها 

 وهو مول صغير به محالت ومطاعم وقريب من الميناء.

 

 قرية جوك شيدرا :
وار الميناء للفرد الواحد ليرة بالباصات الصغيرة التي بج طريقة الوصول لها

 ونصف وتصعد بك للقرى.

 
وكما تالحظ بالصورة السابقة فالقرى مرتفعه وهي باردة بالصيف وبجوار بعضها 

واألكبر هي جوك شيدرا وهي أفضلهم والمياه المعدنية والمنتجع يقع في قرية 

 ذهاب له مشيا على األقدام.تيرمال وبإمكانك ال

 

وهادئة وبإمكانك اكتشافها سريعا لحظة وصولك مشيا على القرية صغيرة جدا 

قدميك وبها العديد من المطاعم ومن أشهرها فالفل الحج سيف وأيضا هذا المطعم 

 والذي تديره عائلة لطيفة وأكلهم رائع. 



   
 

 يوجد بالقرية حمامات معدنية خاصة بالعوائل مثل هذا :

 
 

 كما توجد الكثير منها في قرية تيرمال.

 

 شالل إريكيلي : 
وهو أشهر شالل موجود هناك وقبله تجد بحيرة معشوقية ويكون قويا في الشتاء 

 وضعيفا في الصيف والبحيرة تجف بالصيف.



 

 
 

 

 شالل صودوشان : 

وال مانع من زيارته إن كان  شالل جميل أيضا ولكن شالل إريكلي أفضل منه وهو

 يرات.لديك وقت والدخول له تقريبا للفرد عشر ل



 

 
 

 مطعم حسن بابا :
 وهو يقع على مطل رائع وأسعاره معقولة ال بد من زيارته .

 

يناسبنا كعوائل  وهو في الحقيقة الجنارجك منها ساحل  أخرى*** هناك أماكن 

 محافظة ***

 

 طريقة الوصول لهذه المعالم : 
 011هم من بإمكانك أخذ سائق خاص لزيارة هذه المعالم وهم بكثرة بالقرية وأسعار

 ليرة لليوم الكامل. 051إلى 

 
*** يختلف الناس في زيارة يلوا فهناك من يجلس بها مدة طويلة بالصيف 

خصوصا وهناك من يزورها لثالثة أيام وهناك من يزورها من اسطنبول صباحا 

 ويعود مساء سواء بقروب سياحي أو بنفسه ***

 

 

 مدينة بولو :
 

  Boluالغابات وبكثرة تشتهر بطبيعتها الخالبة من أجمل المدن التركية و

كل عام شتاء الرائعة بها وبها الينابيع الحارة والثلوج التي تكسوها والبحيرات 

 والتي تجعل منها مكانا رائعا ال يمكن تفويت زيارته.

وهي تقع بين إسطنبول وأنقرة وتبعد عن إسطنبول حوالي ثالثمائة كيلو متر وهي 

 أهلها لطفاء جدا.مدينة محافظه وهادئة و

*** للعلم فكثيرا من المكاتب السياحية تروج للسياحة لبحيرة أبانت وهي بحيرة 

 من بحيرات بولو **

 



 :  طريقة الوصول لها

 ( : ارأوتوقبالتركي ) المحطة عن طريق محطة الباصات وتسمى 

تركب الترام  السلطان أحمدمنطقة الذهاب لمحطة األوتوقار من  من اسطنبول :

ستشاهد بوابة محطة  متر 311تنزل بمحطة ترام إكسراي ومنه تتجه يسار وبعد و

تنزل إلى محطة طقة تقسيم نممن ي ومنه إلى محطة مترو األوتوقار ومترو إكسرا

زل في ترام إكسراي نإلى ترام كابتاش وتتصعد كابتاش ومنه تقسيم إلى مترو مترو 

  تذهب بالتاكسي بالعداد.أو . طقة السلطان أحمدمنوتتبع نفس طريقة من 

 

  العديد من الشركات من أفضلها شركة  اه*** المحطة للعلم كبيرة جدا وب

METRO   وللعلم التذكرة يوجد بها مقعدك المخصص لك فال يحق لك الجلوس

 في غيره ***

 



ين ليرة بالعداد ار والتكلفة تقريبا عشرلمحطة األوتوقالتاكسي تذهب ب من بورصة :

وتأخذ التذكرة وتضع الحقائب  وغالبا ال توجد رحالت مسائيةلة لبولو رح وتأخذ

 راقية وكأنها مطار من كبر حجمها. المحطة جداو

المشهور إيكيا  بورصة مجمع كبير فيه مركز األثاث*** بجوار محطة الباصات ب

 بإمكانك التنزه به إن كان وقت انتظار الرحلة طويل جدا ***

فيه مضيف يقدم الماء والشاي والكوفي طوال الرحلة  *** من الجميل أن الباص

ويتوقف الباص في أماكن االستراحة للصالة ولديك شاشة خاصة كما في الطائرة 

 حتصفتواألجمل من هذا كله بإمكانك طلب الباسوورد من المضيف ووالغداء 

 ***ومدة الرحلة أقل من أربع ساعاتنت بالواي فاي مجانا نتراال

 

أبانت  بحيرة وليسوتريد النزول بالمحطة أخبر السائق أنك تريد بولو نتبه و*** ا

 ألن الباصات تقف أحيانا عند مفرق أبانت ***

 تتجه لمحطة األوتوقار والحجز بالباص لألقرب رحلة لبولو. من يلوا :

 أنك ليرة بالتاكسي أو 05قرابة  : بولو إلى فندق ريمايفي باصات المن محطة 

التي جئت بها تجدها أمام بوابة  METROيرة خاصة بشركة تستخدم باصات صغ

 مجانا لفندق ريماي.تأخذك المحطة 

 

 

 



 الفنادق في بولو :

 ولكن أفضلها :يوجد عدة فنادق فيها 

 

حقيقة من أجمل الفنادق من حيث الراحة  ( : Remay Hotel ق ريماي )فند

هدة لراحتك وخدمتك حيث تسعى العائلة التي تملكه وهي تسكن به جا واالهتمام

وأمامه مركز شرطة سوق توالفندق جدا نظيف ومريح وقريب من مركز المدينة وال

وأخالقهم عالية جدا تشعر كأنك في وقربه بقاالت والخدمات ومطعم ماكدونالدز 

ويوجد أمامه  بيتك من نظافته وترتيبه ويحوي على غرف صغيرة وغرف أكبر

 .ممتاز مقارنة بالراحة فيهوسعره جدا  موقف للتاكسي إذا أردت

 

 

 
 

 



 :  bookingرابط الفندق على موقع 

 

-oking.com/hotel/tr/remayhttp://www.bo

otel.ar.html?aid=323931;sid=093ded958023c8dd3e9b5c7daf6d2

bcb;dcid=1;ucfs=1;srfid=1acf8354b71e31d3be5907b198cc1764

bfc178e2X1 

 

وهو من فئة الخمس نجوم  :(  Gazelle Resort & Spaفندق كازالي ) 

ع في القرب من الينابيع قوي كم  01ويقع في قرية كاراجاسي ويبعد عن مدينة بولو 

 ولكن موقعه بعيد نسبيا.ويعتبر منتجع الحارة وهو فخم جدا 

النتهاء الحياة  سكن بهاأبانت فنادق خمس نجوم ال أنصح بالبحيرة وأيضا توجد في 

ة عند الغروب بعكس فندق ريماي حيث تستطيع الذهاب للتسوق والعشاء في البحير

 سط المدينة.مشيا على قدميك وأنت في و

 المواصالت :

ولكن ال يستخدمها السياح غالبا وبالنسبة لمن الباصات أكثر وسيلة عامة لديهم 

سيسكن في فندق ريماي لديهم قائمة باألماكن السياحية ومسعره من البلدية 

 ويطلبون لك سائق التاكسي مباشرة واألسعار معقولة جدا.

 

 المعالم السياحية :

كم يأتيها السياح من  30المشهورة تبعد عن بولو رة البحي : بحيرة أبانت

اسطنبول بشكل رحالت يومية تأتي في الصباح وتعود في المغرب و بها عدة فنادق 

وبها تستطيع  غروب.خمس نجوم لكننا لم نحبذ السكن بها النتهاء الحياة عند ال

والصور تتحدث صيفا  ركوب الحنطور وركوب الخيل والدراجات واالسترخاء

 .وشتاءا

http://www.booking.com/hotel/tr/remay-otel.ar.html?aid=323931;sid=093ded958023c8dd3e9b5c7daf6d2bcb;dcid=1;ucfs=1;srfid=1acf8354b71e31d3be5907b198cc1764bfc178e2X1
http://www.booking.com/hotel/tr/remay-otel.ar.html?aid=323931;sid=093ded958023c8dd3e9b5c7daf6d2bcb;dcid=1;ucfs=1;srfid=1acf8354b71e31d3be5907b198cc1764bfc178e2X1
http://www.booking.com/hotel/tr/remay-otel.ar.html?aid=323931;sid=093ded958023c8dd3e9b5c7daf6d2bcb;dcid=1;ucfs=1;srfid=1acf8354b71e31d3be5907b198cc1764bfc178e2X1
http://www.booking.com/hotel/tr/remay-otel.ar.html?aid=323931;sid=093ded958023c8dd3e9b5c7daf6d2bcb;dcid=1;ucfs=1;srfid=1acf8354b71e31d3be5907b198cc1764bfc178e2X1


 

 



 

 



 

 

*** اشتهرت أبانت لكثرة ما يروج لها المكاتب والحق أن بولو بها عدة بحيرات 

 أجمل منها ***

 ( :   ABANT PARKمطعم ) 

متجه للبحيرة بعد مصنع المياه  وأنتوهو يقع في اليسار  والبد من المرور عليه

 وهي تجري بجوارك. لطفاء جدا وتستمع بالوجبة مع صوت المياهعائلة وأصحابه 



 

 :وهو يسعد كثيرا إذا أريتموه صورته وسيهتم بكم وهذا أحد أفراد العائلة 

 

  : حيرة غولجوكب

بها عدة ينابيع  والقرية صغيرة تسمى كاراجاسو قريةكم بعد  00تبعد عن بولو 

ب لفندق غازال الذي همن أراد زيارة هذه المياه فليذ حارة يسميها األتراك تيرمال

كم وهي بحيرة صغيرة  6بـ   بعد هذه القريةتقع والبحيرة ق وأن أشرت له سب

 .حقيقة ال تفوت زيارتها وجميلة وال تملك فيها إال التسبيح وبها مطعم ومسجد



 

 

 



 

 

  السبع بحيرات :

بارة عن سبع بحيرات بجوار بعضها في منطقة ر ( وهي عالجو بالتركي ) يادي

ية وبها من جمال الطبيعة الخالبة ما يدهش كما يأتيها مرتفعه وتعتبر محمية طبيع

بين الواحدة واألخرى من  يتراوح اختالف المنسوب المائي فيهاالسياح للتخييم و

فتتدفق المياه من كل البحيرات على شكل شالالت مشكلة مشهدا   مترا ، 51-61

ى طريقها ولكنها في الشتاء مغلقة بسبب كثرة الثلوج عل مثيل له بديعا  يندر

 .وإغالقه

 

أو  وينصح بأخذ عدة الشواء من لحم وخبز لوجود األماكن المخصصة للشواء

 ويفضل الذهاب لها باكرا لبعدها. وجبات خفيفة ولعدم وجود مطاعم فيها



 

 

 



  :مودورنومدينة 

أخذ جولة بها وهي قريبة من  لمن أرادوومشهورة عندهم تراثية  طقةمني وه

 .وجميلة متماسكةجميلة وسوق شعبي صغير وبيوتها ما زالت  وبها مقاهي أبانت

 

 

 

  : كارتال كايا
على طريق ,  الوطنية ( وغلوكور ) مدينة بولو داخل محمية  شرقمنتجع للتزلج 

 األولموسم التزلج مابين الخامس عشر من كانون  ويبدأأنقرة اسطنبول السريع 

بورصه فال أنصح لجبل أولدغ في ومن يريد الذهاب  وحتى الخامس عشر من آذار

  أبدا. بالذهاب لكارتال

 التسوق في بولو : 

شعبي وشارع رئيسي بجوار مبنى البلدية مثل شارع يوجد في مركز المدينة سوق 

جدا االستقالل ولكنه صغير وبه العديد من المحالت والماركات والحقيقة أنه رخيص 

وجميلة ومقاهي أيضا  ئعةراه عدة مطاعم وال تفوت فرصة التسوق منه وب

قريب جدا  ملدق ريماي وسيدلونك بكل محبة وللعوللذهاب له سؤال اإلخوان في فن

 تذهب له مشيا على األقدام.



 

جلديات هذا من أفضل المقاهي وهو مبنى قديم جدا ومقسوم كوفي ومحل لبيع الو

 ويديره أخ لطيف اسمه يلمز.

 

 

لباص بنفس الشركة من محطة سطنبول بعد ذلك يتم با*** الرجوع ال

والحجز يضبطونه لك اإلخوة في فندق ريماي قبل السفر بيوم األوتوجار 

*** 



 ( : أيدر  –أوزنجول  –الشمال التركي ) طرابزون 

حيث  لطبيعة طبيعة أوربية ولكن طابعها طابع إسالمي آسيويجنة هللا في أرضه وا

ن يراها عن التسبيح ب ال ينفك مبالالخضرة والماء وصوت األذان, طبيعة تأسر األ

  .كم0111وتبعد عن اسطنبول لمسافة تزيد عن وهي ها. عدفسبحان من أب

 

 

 مطار طرابزون :

 



حيث يعتبر الدور السفلي للقدوم ا نسبيا ويتكون من طابقين وهو مطار يعد صغير

ك بعد به سهلة جدا وستجد مكاتب التأجير يمين جراءاتواإل للمغادرةوالدور العلوي 

 وهذا موقعه بالنسبة لمدينة طرابزون:صالة القدوم 

 

 

 خطوط الطيران :

ال توجد رحلة  اآلنالذهاب لمطار طرابزون يحتاج منك لرحلة داخلية حيث إنه إلى 

مع العلم أنه سيكون قريبا اإلعالن عن رحالت مباشرة من السعودية إليه مباشرة 

 إلى طرابزون.

خصوصا  طرابزون مبكرايكون وقت وصولك إلى  قدر المستطاع أن*** حاول ب

 وزنجول ***لمن يريد الذهاب مباشرة إلى أ

 تركية تنقلك من اسطنبول وهي :طيران هناك ثالث شركات خطوط 

 نت :نتروموقعهم على االالخطوط التركية 

http://www.turkishairlines.com/ 

 

 

http://www.turkishairlines.com/
http://www.turkishairlines.com/


 وموقعهم :خطوط أونور التركية 

http://www.onurair.com.tr/default_eng.aspx 

 

 

 

 وموقعهم :خطوط بيجاسوس التركية 

http://www.flypgs.com/en/ 

 

 أتاتوركطار كالهما تقلعان من مونور التركية ية وخطوط أبالنسبة للخطوط الترك

التركية حيث أنه بإمكانك استالم عفشك من مطار  اصوخصووهذا ما يميزهما 

من كرت  ولكن تأكدطرابزون لك لمن لديه رحلة ترانزيت مباشر إلى وذ طرابزون

تعتبر فبالنسبة و ((( Trabzon TZX ) طرابزونالشحن أنه مكتوب عليه 

يعيبها أن إقالعها ال يكون إال من مطار صبيحه  ولكنيجاسوس األرخص تقريبا الب

 حيث أنها تزل في مطار صبيحه. خطوط ناسوهي مريحه للواصلين على 

*** مطار صبيحه يعيبه أنه بعيد نسبيا ولكن توجد باصات تنقلك مباشرة من وإلى 

ت الكبيرة بسبب كثرة ميدان تقسيم وسعرها مقبول جدا ولكنها غير مناسبة للعائال

 العفش ) الحقائب ( ***

ساعات إذا كانت الرحلة ترانزيت  بد من وجود وقت كافي ال يقل عن ثالث*** ال

 طرابزون وذلك ال سمح هللا لو صار تأخر باإلقالع ***إلى 

http://www.onurair.com.tr/default_eng.aspx
http://www.onurair.com.tr/default_eng.aspx
http://www.flypgs.com/en/
http://www.flypgs.com/en/


 المواصالت :

 إما بالمواصالت العامة سواء الباصات أو قروبات سياحية أو تأجير سيارة.

ير سيارة هو األفضل لالستمتاع والتوقف متى أردت والتنقل بسهولة وال ***  تأج

يمكن أن تستمع في الشمال بدون أن تستأجر سيارة وال داعي للخوف أبدا والدليل 

 واستأجر ***مرة أخرى كل من ذهب للشمال التركي بدون أن يستأجر عاد إليها 

رة فليأخذ تاكسي مباشرة وال يريد استئجار سيا في طرابزونفندق من لديه حجز 

وال يريد استئجار سيارة فليأخذ تاكسي  في أوزنجولفندق ومن لديه حجز للفندق 

واسمها  –بالتركي أوتوقار مباشرة ويطلب منه أن يأخذه لمحطة الباصات ) 

وزنجول رحلة كل ساعتين حيث أنه تتجه إلى أليرة  00تقريبا (  أوزنجول باص

وسعر  والنصف مساء الرابعة الساعةتبه أنه آخر رحلة ولكن لينمن الصباح  ابتداء

 :العنوانهو هذا ليرة و 00التذكرة 

ADRES.&#199;&#246;mlekçi mah.Yali cad. Ayisik sk.No.5 

TRABZON TLF: 0(462)321 85 76 - 321 99 49 

 

 

 .شاء هللا إن إليه يأخذكمسوف و اسم الفندق أعطوه وزنجولوصل الباص إلى أ إذا



 جير السيارة :تأ

 لكنني بال شك ، أنصح بها وبقوة الفكرة ، قد تبدو صعبة لمن يسافر أول مرة ، )

جربتها في الشرق حيث  قمت بتجربة القيادة في كل دولة أسافر لها شخصيا ،

وجربتها في الدول  وجربتها في الغرب حيث القارة العجوز القيادة تختلف عن العادة

من أسهل وأمتع وأبسط بكثير من كثير  األمور في تركيا وأخيرا وليس آخرا العربية

الخبير بالشمال  من منتدى العرب المسافرون فهدالهذا كالم األخ ماجد ل . دوال

كما قلت سابقا متعة الشمال التركي باستئجار (  التركي والذي استفدت منه كثيرا

ة استئجار ينصح بشدو واترك الخوف جانبا سيارة من المطار وقيادتها بنفسك

من األفضل أن و حيث تشاء متى تشاء سيارة خاصة حتى تتمكن من التجول بحريه

يوجد في و حتى يتم التسليم فيه عند المغادرة يكون استئجار السيارة من المطار

يوجد في مدينة طرابزون شركات أخرى و المطار أكثر من سبعة شركات تأجير

يفضل أن يكون وقود السيارة وهذا نادر إذا لم تجد في المطار و لتأجير السيارات

هناك مع االنتباه وكثرة استهالكه مقارنة بالديزل اقتصادي لغالء البنزين  ديزل

 لكمية الوقود حيث يجب عليك تسليمها كما كان بدون نقصان.

شيك على و تأكد من اإلطار االحتياطي وعدة الرفع أنها موجودة وسليمة*** 

 ..... ***خدوش ، بقع على المراتب ، إلخمن  السيارة داخليا  وخارجيا  

على األرقام الموضحة في ورقة  االتصالبإمكانك  والسيارة لو تعطلت ال سمح هللا

 التأجير وسيوفرون لك سيارة بديلة ال تقلق من هذا األمر.

 طريقة استئجار سيارة :

ار طرابزون استئجار السيارة من الشركات العالمية والتي لها فرع في مطاألولى : 

مثل بدجت وذلك بالتوجه ألقرب فرع لديك بالسعودية واالستئجار من قبله وطباعة 

مع التنبه لمقارنة سعر التأجير بينهم وبين الموقع الرئيسي للشركة على الحجز 

 .االنترنت

االستئجار عن طريق االنترنت حيث خيارات البحث متاحة لك والحجز الثانية : 

أو ماستر كارد سواء كان من موقع الشركة نفسها مثل شركة يكون ببطاقة الفيزا 

 بدجت أو المواقع العالمية.

 ومن المواقع الشهيرة :

http://www.economycarrentals.com/ 

 

رح طريقة وهو غني عن التعريف وسأضع لك في نهاية الدليل رابط يوضح لك ش

 الحجز بالصور من هذا الموقع .

http://www.economycarrentals.com/


 وهذا موقع آخر يمكنك االستفادة منه :

http://www.skyscanner.net/carhire 

جدا  غاليةالسيارات الكبيرة  راستئجافي الحقيقة أنه *** مهم جدا للعوائل الكبيرة 

 سعرها ومن ناحية البترول فمن األفضل استبدالها بسائق خاص *** من ناحية

مين زيادة عن ما دفعته في كثير تحدث أن المكاتب تطلب منك تأبالنسبة للتأمين ال

الموقع والحقيقة بعد بحث للموضوع تبين أن الموقع فيما يبدو يأمن ضد الغير 

ب سوء القيادة ال يشمل وليس تأمين شامل بمعنى لو تضررت السيارة من قبلك بسب

 التأمين ولذلك يطلب منك مبلغ إضافي للتأمين الشامل.

 الخرائط :

ال بد لمن يريد استئجار سيارة استخدام أجهزة المالحة سواء جهاز قارمن أو 

وغيرها من األجهزة فالبد التأكد من تحميلك  نوفي أوigo  النافيجيشن جهاز 

مل. واستعمال هذه األجهزة ليس معقدا بل هو للخريطة التركية والتأكد من أنها تع

وبالنسبة لطريقة البحث عن موقع إما تبحث باسمه أو االطالع على  .جدا سهل

 .وسأضع لك رابط لألهم اإلحداثيات هناكالخريطة وتحديده أو تسجيل اإلحداثية 

*** بالنسبة لنوعية الجهاز المالحي الذي تقتنيه خصوصا إذا لم تجربه من قبل 

حث عن كيفية استخدامه في موقع ) مكشات ( على االنترنت وستجد الشرح اب

 الوافي لجميع األجهزة مع الخرائط ***

 

 :) الخرائط لأليفون (   Mapsأو  Google mapبرنامج 

جدا رائع خصوصا إذا اشتريت شريحة بيانات فهو جميل وسهل للغاية في 

 استخدامه.

 

 
 

 

 

 األندرويد للجالكسي : ( لأليفون أو ( SYGICبرنامج 

http://www.skyscanner.net/carhire
http://www.skyscanner.net/carhire


 

نظرا لوجود برامج مالحة مميزة ورائعة على األجهزة الكفية خصوصا بعد ما 

صارت الشاشة أحجامها جدا مناسبة مثل األيفون فايف والجالكسي نوت أو 

 االس ثري وجد مثل هذا البرنامج المميز والرائع جدا وسعره معقول جداالجاالكسي 

وبالطبع لكل دولة سعر  يه معظم خرائط دول العالمومتوفرة عل وأيضا بالعربي

 فخريطة الخليج بسعر ، وتركيا بسعر ، وأوروبا وهكذا.

 
 



 اتصالواألهم أنه ال يحتاج إلى  وسريع البحث والحقيقة استخدامه جدا سهل

والخريطة التركية قيمتها  .أنك لست بحاجة إلى جهاز إضافي واألهم منه باالنترنت

 دوالر فقط . 05رخيصة جدا ب 

 مميزوأداءه عالي وبالفعل ستجده مذهل و المحاكاةوتستطيع تجريبه من خالل 

  اإلحداثيات الموجودة في كل ستخداما ه. والمهم أنه بإمكانكالتعامل معفي وسهولة 

 .وإدخالها بشكل يدوي حين الحاجة مكان

 

 

أو الماركت  وتستطيع تحميل البرنامج لجهازك بسهولة سواء من متجر االيفون

 لألندرويد.

 ***  ال تنس إحضار شاحن سيارة للجوال معاك ***

*** حتى ال أطيل عليكم سأضع رابط تجد به شرح كامل للبرنامج بالصور في آخر 

 الدليل ***

بالنسبة إلحداثيات المواقع السياحية سأضعها لكم في روابط آخر الدليل مع 

 وضوحها باألجهزة.

 

 القروبات السياحية :



يوجد في وسط ميدان مدينة طرابزون الكثير من الشركات التي عندها قروبات 

شركة ميترو ويبدأ  أفضلهاومن وبرامجها منوعه سياحية يومية للمناطق السياحية 

. وفي الغالب الفنادق لديها البرنامج من التاسعة صباحا ولغاية السابعة مساءا

  د.مكاتب للقروبات السياحية والسعر يكون بالفر

 

 :على قسمين بالنسبة للشمال التركي سيكون التحدث 

وهو خاص لمن يحب السكن في المدن الكبيرة  حولها اطرابزون وم : القسم األول

 يجعل رحالته للطبيعة نهارا واالستمتاع بالمدينة ليال أنويحب 

جميل لمن يحب الحياة في األرياف  وهووزنجول وما حولها أ الثاني : قسمال 

 تمتاع بالطبيعة والبعد عن صخب المدن ويعشق الهدوء.واالس

 

 وهذه خريطة كاملة بالتركية ألهم األماكن السياحية بكليهما : 

 

 

 

 



 : طرابزون

هي ما يقال لكثرة متاحفها وأهميتها تكمن في موقعها ومينائها ومدينة التاريخ ك

أهمية اقتصادية مدينة كبيرة تقع على ساحل البحر األسود شمال شرق تركيا ولها 

الذي قاد فتوحات الدولة وبها ولد السلطان العثماني الشهير سليمان القانوني 

شيخ رجب الطيب منها الرئيس العثمانية وتطورها آنذاك وولد حديثا بالقرب 

 الذي نقل تركيا لمصاف الدول العظمى حاليا. أردوغان

لك بساطة أهلها وجمال وكذ الرائعةما يميزها أيضا جمال الطبيعة وسحر شواطئها 

  .أخالقهم وصبغتهم الدينية الواضحة

 

 

 السكن في طرابزون :

 : طرابزون العديد من الفنادق ولكن المشهور منهايوجد في 

وهو من فئة الخمس نجوم ويقع خارج  : ( Novotel Trabzon فندق النوفتيل )

مول كبير للتسوق وبقربه  رائعةالمدينة وله إطاللة خاصة على البحر وبه حديقة 

 والكثير يشيد به.

 



 
 

وهو من فئة الخمس نجوم  : ( Zorlu Grand Hotel فندق زورلو جراند )

 ويتميز أيضا بموقعه وسط المدينة وحوله منطقة حيوية والكثير يشيد به .

 

 وجميل. من المطاروهو قريب  : (Aypart Hotel فندق آيبارت )

 

 ا أو البحث عن سواها كما تشاء ***ينهيمكنك االختيار فيما ب*** 

 

 المواصالت :

كما ذكرت سابقا لك وجود الباصات العامة والتكاسي داخل المدينة أما خارجها فأنت 

 بالخيار بين القروبات السياحية أو التأجير.

ولمن استأجر سيارة من المطار فالطريق الرئيسي للمدينة يمر قريبا من البحر فإذا 

ق النوفيتيل فدع المطار مع البحر يسارك وإذا أردت الذهاب أردت التوجه لفند

 لوسط المدينة فدع المطار أو البحر يمينك وستصل بإذن هللا.

توجد الكثير من اللوحات اإلرشادية وهي سهلة خصوصا إذا كنت تريد قرية معينه 

 . وغالبا األماكن السياحية تجدها باللون البني مكان معين أو



 

 

 احية :المعالم السي

 

هذه خريطة ألهم األماكن السياحية في طرابزون بإمكانك تكبيرها ومعرفتها 

حيث بها أسواق ومقاهي وحدائق  والتوجه لها سواء بالتاكسي أو بسيارتك

 : ولكنني لالختصار سأتحدث عن بعضها فيما يلي ومتاحف وحمامات تركية قديمة



 : Market Quarter مركز وسط المدينة

 

خرج من فحين ت ير من اللوحات اإلرشادية التي تّدلك على هذا المكانستجد الكث

وبمجّرد  أكشباتمكتوب عليها عن لوحات  ابحث المطار متجها إلى طرابزون

حتّى تصل إلى سوق أو مركز  اتبعها ستشاهد هذه اللوحة كثيرا دخولك إلى المدينة

 اّلت التجارية والمطاعموهنا ستجد نفسك محاطا بالكثير من األسواق والمح المدينة

 .وغيرها كثير االتصاالتومحالت  تأجير السياراتو

 .جواءاأل بهذه واالستمتاعفضال عن وجود جلسات رائعة لتناول الشاي والقهوة 

 

 :Boztepe Trabzon مطّل طرابزون 

 



حيث  حيث يمكنك التمتع بمشاهدة طرابزون بشكل بانورامي من المعالم الجميلة جدا

 .واستراحاتجلسات رائعة به و على مرتفع أو هضبة مرتفعة ا المعلميقع هذ

 

 

 موقعه :هو وهذا 

 



 

وحيدر  Duzkoyدوزكوي  وما حولها ( Akçaabat) أكشبات 
 : Hidirnebi نبي

كم ومن الجميل زيارتها  51إلى  01من  أكثروهي مناطق ال تبعد عن طرابزون 

 مبكرا وقضاء يوم بين جنباتها.

 : ة تبين مواقعهاوهذه خريط

 

 

فهي صغيرة وما يميزها قربها من طرابزون  : ( Akçaabat) أكشبات 

متجه للغرب بالخط الرئيسي  وأنتكم والوصول لها جدا سهل حيث  01حوالي 

اجعل البحر يمينك وبعدها تجد إشارة التي تؤدي يسارا لقرية حيدر نبي دعها 

م يرة على الطريق فال تخف أو استخدكب اإلرشاديةوامضي لألمام تجدها واللوحات 

 الخرائط للوصول لها.

وما يميزها كثيرا وجود شاطئها الرائع والمطاعم الجميلة على البحر ورخص 

على الكورنيش الخاص بها وكذلك إمكانية  لألطفالالوجبات بها واأللعاب الخاصة 

 .ارينا مرسى اليخوتتأجير يخت ورحلة بحرية من الم

 : Hidirnebi حيدر نبيو Duzkoyدوزكوي 

 .الحقيقة مجرد التمتع بالطبيعة والجلوس فيها لالستجمام أجده كافيا هناك



 

  

مع العلم بوجود الكثير من األكواخ للسكن بها ولكن ال بد من التنبه أنك ربما 

ستكون الساكن الوحيد بها لقلة من يبات بها سوى أهلها إال إذا كنت ممن يعشق 

 الهدوء فلك ذلك.



 

 

 ( : Sera Goluبحيرة سيرا قول ) 

حيث تبعد عن الطريق العام الموصل  وهي تقع بالقرب من طرابزون وأكشبات 

.كم فقط إلى الجنوب 3مسافة  بينهما  

 
 



 
  

 وهي عبارة عن بحيرة صغيرة ة جدا وال داعي للقلق بشأن مكانهامشهور وهي

لك بعض المراكب التي يمكنك وكذ يوجد بجانبها مطعمو تحيط بها بعض المرتفعات

 .األطفالة لقضاء بعض الوقت فيها وتسلي تأجيرها

 
 

 

 

 

 

 

    



   : Cal Magarasi مغارة شال    

 

 
 

وهي أقرب ما تكون إلى  كم فقط عن قرية دوزكوي الجميلة 9حيث تبعد مسافة 

 . calkoy قرية شالكوي

 

 
 

 

 



 : anaZig زيقانا و  Cosandereكوشندرا و  Mackaميتشيكا

 

مرتفعه وبها من  أنهاوهي تقع في جنوب مدينة طرابزون وبالقرب منها خصوصا 

الطبيعة الخالبة الشيء المبهر وهي قريبة الشبه من حيدر نبي ودوزكوي وينصح 

 بها لمن زيارته أربع أيام لقربها من طرابزون وضيق الوقت. 

 

فت أو سائق خاص ولكن إما بالقروبات السياحية كما أسلطريقة الوصول لها :  

متجه للشرق وبعدها ستجد  وأنتالمستمتع بسيارته المؤجرة فضع المطار يسارك 

 31جومشان وسيكون البحر خلفك وبعد  Gumushaneاللوحات مكتوب عليها : 

كم  61بحوالي  هاكم تكون في كوشندرا وبعد 5 ـكم ستكون في ميتشيكا وبعدها ب

 خريطة باألعلى.تكون في زيقانا كما هو موضح بال



 

 

 ولمن يريد السكن بهذه القرى سيجد عدة موتيالت ولكنها هادئة جدا .



 

 

 ويوجد في ميتشيكا عدة فنادق :

 



 من أهم األماكن في هذه القرى :

والمنتزه  Sumela Manastiri(  قلعة صوميال الموجودة في المنتزه الوطني ) التندرا

 : i ParkıAltındere Millالوطني ) التندرا ( 

 وهي قلعة أستخدمها شباب فّروا بدينهم من حاكم المدينة الذي كان على غير دينهم

تمتاز و ومن ثم إلى متحف أو مزار في وقتنا الحالي وقد تحولت بعد ذلك إلى كنيسة

 حيث بنيت بطريقة عجيبة بطريقة النحت داخل الجبل القلعة بتصميم فريد من نوعه

 .متر 011ة وهي ترتفع عن األرض قراب
 



عن كوشندرا  وهي تبعد وكما ذكرنا فهي تقع في منطقة تعرف بالمنتزه الوطني

 كم. 03 -00مسافة 

 

وفي الطريق إليها ستشاهد العديد من المناظر الخالبة كما يمكنك التوقف في أحد 

المطاعم التي على ضفاف النهر أو الجلوس في المكان الذي يناسبك للراحة 

 واالستجمام.

أو صعوبات في  لمن عنده مشاكل في المشي نصح بزيارة هذه القلعةيال *** 

ويستمتع بمشاهدة المناظر  أن ينتظر في األسفل صعود الساللم ويمكن له فقط

 *** الطبيعية المحيطة بهذه القلعة



 

 :Karaca Magrasi زيارة مغارة كاراجا أو كاراكا

 

 



 
بحيث تتوجه  وطريقها واضح جدا كم فقط 55وهي تبعد عن قرية ميتشيكا مسافة 

ومن ثم تتوجه حيث تشير اللوحات إلى قرية تورول  قرية زيقانا أوال إلى طريق

 :كما تشاهد في هذه الصور بشكل أوضحTorul  الصغيرة 

 

 

 *** لمن ال يهتم بهذه األماكن وغيرها من المتاحف فال يتكبد العناء لها ***



 :ajiBarوسد  Kurtunقرية كورتون

 

 والطريق إليه ممتع وهذه صورة للسد :

 

 :Limni Golu بحيرة ليمني



 

واإلستمتاع بجلسة رائعة حول  كم فقط عن ميتشيكا 31 - 05وهي تبعد مسافة 

وهي بحيرة صغيرة  وأشجار الصنوبر الخضراء والمسطحات الخضراء البحيرة

 .وزيارتها ممتعة للغاية لمن عنده وقت كافي بعض الشيء

 

 

الذي يبدأ من  ولو تشاهد على الخريطة لوجدت أنها تأتي مكملة لزوايا المثلث

 .وينتهي بها وينزل إلى منتزه التندرا الوطني ميتشيكا



 
كم فقط عن  05والتي تبعد مسافة  Hamsikoy صورة لقرية هامسيكوي

  :ميتشيكا

 
 

 المميز في هذه المناطق :

ديد من المزارع والمسطحات الخضراء بها العو خالبةأنها ريفية وطبيعتها 

 شالالت وأنهار ومطاعم.و



 
 

 

 : UZUNGOL   أوزنجول أو أوزنقول

 

ببحيرة الصنوبر الرائعة  أوزنجولفي جنوب شرق طرابزون وتشتهر  أوزنجولتقع 

 المحاطة بالجبال والمروج الخضراء. 



لى التسبيح عند قرية األذان كما يقال فهي فاتنة الشمال ساحرة األلباب ال تملك إ

 رؤيتها فسبحان من أبدعها.

 *** األجواء باردة هناك ينبغي أخذ مالبس شتوية ***

 

 

 السكن في أوزنجول :



كما قلت سابقا من يفضل السكن في األرياف والهدوء وال يحب صخب المدينة فهي 

 والهدوء خصوصا بالمساء. المتعةخيار رائع للسكن وستجد 

بنسيونات وأكواخ ومساكن لمواطنين  أوالموجود موتيالت  في البداية أغلب السكن

ولذلك في المواسم ينبغي الحجز مبكرا خاصة يؤجرونها في الفترة السياحية 

وإذا وجدت سكن مناسب ال تفرط فيه أما اإلخوة  وخصوصا لمن لم يؤجر سيارة

في  يمدد أو يبحث عن خيار آخر. وأما أعجبهالسيارات فليؤجر ليلة فإذا  أصحاب

 الفترات الغير سياحية فال تقلق فالسكن متوفر.

 

كما قسمها اإلخوة  الخبراء هذه األماكن األربعة البحيرة في مكانك السكن حول بإ

  :من قبل في هذه الخريطة

 

مجموعة ينصح به لمن لم يؤجر سيارة لقربه من المسجد وهو  األول الجزءحيث 

 ليرة غالبا . 011والسكن في حدود ن موتيالت أو مساكن تؤجر من قبل السكا



ومعظمها موتيالت أو نزل أو  ستجد هنا خيارات مناسبة الثالث جزءللوبالنسبة 

 وستجد كذلك هنا وليست كما في الجزء السابق بنسيونات مخصصة للسكن

 .والخباز وبعض المحالت المتفرقةالمطاعم والبقاالت 

 

يوجد فيه جزء بسيط من  هذا الجزءل يقع بالقرب من الشال الثاني للجزءوبالنسبة 

 الموتيالت.

وعلى محاذاة  المناطق التي تمتد بعد البحيرة مباشرةفهي وبالنسبة للجزء الرابع 

 وبه عدة خيارات . النهر الذي يصب في البحيرة

واألسعار تختلف جذريا بالصيف  مستوى السكن يختلف من موتيل إلى آخروللعلم 

 رة أو المسجد فهذا يختلف باختالف األذواق.وبالنسبة للقرب من البحي

 

 : Booking رابط الحجز ألوزنجول من موقع

http://cutt.us/4jYe 

http://cutt.us/4jYe
http://cutt.us/4jYe


إذا لم تجد سكن مناسب في أوزنجول أو األسعار مبالغ فيها واألهم من هذا كان 

 لديك سيارة مستأجرها فبإمكانك التوجه :

 :شايكارا   aykaraCة إلى قري

 

 

كم وهي أكثر حيوية ونشاطا منها  07صاعد ألوزنجول قبل  وأنتوهي بطريقك 

 فال تقلق.ودفئا وبها عدة موتيالت ومنتجعات 

 



 طريقة الوصول إلى أوزنجول :

لقد ذكرت سابقا طريقة الوصول من المطار مباشرة ألوزنجول بالباص وبالنسبة 

ابزون فبإمكانه المبيت بطرابزون والذهاب مبكرا لمن تصل رحلته متأخرة لطر

 ألوزنجول سواء مستأجر سيارة أو يريد الذهاب بالباص.

فالطريق واضح وسهل جدا وال يحتاج ولكن لمن يريد الوصول بسيارته المستأجرة 

كم فمجرد الخروج باتجاه الشرق  95لبرنامج وال خرائط فهي تبعد عن طرابزون 

وبعد   Rizeوتجد الكثير من اللوحات تشير إلى مدينة حيث تضع البحر يسارك 

بعد ما تجد اللوحات هذه بمسافة  OFمسافة قصيرة  ستجد أمامك لوحات مدينة 

لوحة بنية تدلك على مفرق أوزنجول وهذه بعض الصور للوحات كم تجد  51

  اإلرشادية

 

 



 

شاي يمينك ويسارك كم والطريق بدايته مزارع لل 00بعدها تكون المسافة المتبقية 

 إلى أن تصل للمرتفعات وتصل بإذن هللا ألوزنجول.

ستجد سائقين خاصين بالقرية وذهب لها بالباص *** لمن لم يستأجر سيارة 

 وأيضا بعض القروبات السياحية  ***

 المعالم السايحية بأوزنجول وما حولها :

 جول:ستجد في هذه الخريطة أهم المعالم السياحية وموقعها من أوزن

 



 جولة على بحيرة أوزنجول :

باكتشافها مشيا على األقدام ومعرفة المطاعم والخدمات التي بها وكذلك الروحانية 

والتفكر في بديع صنع هللا  التي بها وأنت تسمع األذان وصداه يتردد على مرتفعاتها

م وكذلك زيارة المسجد الذي بها وللعلم يوجد مصلى للنساء وأيضا حول البحيرة ت

 .توفير ألعاب لألطفال كذلك محالت للهدايا

 



 

 : Sultan Muratمرتفعات السلطان مراد 

 

وطبيعتها خالبة وطريقة الوصول لها في  رائعةهناك و منطقة مرتفعهأعلى وهي 

  .هذه الصورة لمن لديه سيارة



 

 

  

الجسر يأتيك  كم 01 بـ OFبمجرد نزولك من بحيرة أوزنجول باتجاه البحر ومدينة 

  .كم وستصل لها بإذن هللا 31اتجه شماال لمسافة 



 

 وهي في الحقيقة قرية صغيرة ومنبسطة قليال وجميلة للجلسات العائلية.

ومن الجميل زيارتها والجو صحو ألنها في الضباب والمطر ال تتضح الرؤيا بها. 

 وللعلم يوجد بها سكن لمن أراد.

 

 : Golu Balikبحيرة السمك 

للجلسات العائلية مع القهوة  ورائعة جدا بها وهي جميلة وهادئة جدا الجو بارد

 .وبها عدة مطاعم وهي بحيرتين بحيرة باألسفل وبحيرة باألعلى والطبخ

 

 



 .فعال مغامرةوليس بالقريب وغير معبد وليس به حواجز وطريقها وعر جدا 

 

الطريق  ةطورلخوهناك من يفضل االكتفاء بمنطقة السلطان مراد بدال منها 

يسع إال  وبعض األماكن ال خصوصا في بداية الصيف لوجود الثلوج بالطريق

 ة.لسيارة واحد

 

 : Sekersuمرتفعات شيكر صو 

وطريقها يمر عبر طريق وعر بعض  هذه المرتفعات ال تبعد كثيرا عن أوزنقول

ها في الخيار إن أحببت زيارت فأنت ولهذا ولكنه ليس مخيفا بدرجة كبيرة الشيء

كما هو  فندق إيجون باتجاهحيث تذهب  طريقها يبدأ من القرية نفسهاو غيرها أم الك

 موضح بالصورة:

 

 



 

وضوح  ولكن ال تخاطر بالذهاب إذا كان الجو غائم وممطر لعدم االستفادة لعدم*** 

 الرؤية بها ولوعورة الطريق ***



 :Ayder آيدر 

 

لسحاب والمطر والضباب والنهر حيث السحر والهدوء والراحة هناك اأيدر 

والهدوء والبعد عن المدن  الطبيعة لمن يزورها ممن يعشق فاتنةهي  والشالالت.

 وضجيجها. 

 طريقة الوصول لها:

كم شرقا وبالقرب من الحدود الجورجية وطريقها  061تبعد عن طرابزون حوالي 

سارا وال تأخذ ي OFنفس الوصف لطريق أوزنجول ولكنك تستمر بعد مدينة 

 حيث تشير اللوحات إلى مدينة ريز بداية وتستمر بالطريق الساحلي الموازي للبحر

  Ardesen  وبعدها بقليل ستجد مدينة آرديسن Pazerلتتجازوها إلى مدينة بازار 

 



 .وتتوجه حيث الجنوب بعدها تدخل مع نفس المخرجو

 

 

 

 

كيلو  00تبعد مسافة  يمر بقرية صغيرة ويجب عليك مالحظة أن الطريق إلى آيدر

من محالت تسوق ومحطات  فيها من الخدمات ما يكفي حاجتك يالرئيسعن الطريق 

وحين تصل  ( camlihemsinكامليهيمسن )  ومطاعم ومخابز وهي تدعى بنزين

 يالطريق الرئيس باستقامةأحدها  سينقسم إلى قسمين ستجد أن الطريق إليها

الذي ال يتوقف إال  األنهاريمر من تحته أحد  واآلخر يسارا حيث يجب أن تعبر جسرا

فعليك أن تسلك الطريق  تتجه جنوبا بعد مدينة آرديسن أنوستراه منذ  في البحر

 الذي تعبر من خالله الجسر يسارا



  

 

 كم في الساحرة أيدر. 05وستجد نفسك بعد 



 

دها وبع  OFوأيضا نفس الوصف لمن يريد الذهاب من أوزنجول حيث يتجه لمدينة 

نفس الوصف مع العلم أنها أقرب من أوزنجول ولكن لكثرة المرتفعات بالطريق 

 نزوال وصعودا تكون متعبة ومرهقه لألطفال وكبار السن.

 

 المعالم سياحية في أيدر :

هدوء فهي أقرب لالستجمام في أيدر التمتع حقيقة في المناظر الطبيعية والما أجمل 

 والراحة .

 



 

 

 بيع الحارة :الحمامات والينا

وال تتطلب وتستخدم للعالج الطبيعي فهي نظيفة وهادئة وهي توجد في وسط القرية 

 .وفيها الكثير من الخدمات حجزا مسبقا

 

 



 : Raftingمغامرة التجديف 

 

 

 وقبل أن تصل  بعد أن تتوجه جنوبا مع مخرج مدينة آرديسن في الطريقتقع  وهي

 كامليهيمسن. قرية

 

 



 وما حولها : التجول بأيدر

مسطحات الخضراء وكذلك الشالالت وممارسة الشواء الوبالتجول حول الجبال 

 هناك والسباحة لكثرة األماكن هناك.

 

 

 وأيضا كثرة المطاعم المطلة على النهر وتمر بها الشالالت وهي كثيرة.

*** العودة إلى طرابزون أو أوزنجول يكون بنفس الطريق التي أتيت منه 

*** 



 رة تركيا :مغاد

وفي الحقيقة مهم جدا التنبه لهذا الموضوع واألخذ في االعتبار عند العودة أن  

مطار أتاتورك دائما مزدحم فينبغي التبكير جدا وترك الفندق والتوجه للمطار قبل 

 .الرحلة بخمس ساعات

وكل عربة  بوابات العربات الخاصة بنقل األمتعةعند وصولك للمطار ستجد عند ال

معدنية واحدة وبعد أخذها الدخول للتفتيش وغالبا يكون مزدحم وبعد الخالص  بليرة

منه ستجد أمامك لوحة إلكترونية كبيرة وبها مدن المغادرة عليك البحث عن اسم 

ص بكرت صعود مدينة وصولك وتجد بجوارها أحرف وهي تدل على كونتر الخا

ترات عليه حرف وغالبا الطائرة وتحميل األمتعة حيث أن كل عامود توجد به كون

 .A - Bالخطوط التركية بين 

ستجد مرة أخرى طابور لهذه الكونترات وعند وصولك له واالنتهاء وأخذ كرت 

وال بد من إبراز الجواز ومعه الصعود توجه لمكاتب الجوازات وتجد أكثر من بوابة 

  كرت صعود الطائرة.

علومات الرحلة والبوابة الخاصة وبعدها االنتهاء منه ستجد أمامك لوحة كبيرة بها م

 برحلتك.

  

وعن يمنها ويسارها السوق الحرة وكذلك يمنها تجد منطقة المطاعم والكوفي 

 وغالبا الرحلة ال يعلنون عن بوابتها إال قبل ساعة ونصف من مغادرتها.



 مهم جدا :

ا في الحقيقة أعلم جيدا مدى فائدة هذا الدليل لك ومدى الراحة التي ستجدها إذ

ومدى رضا القارئين لها خصوصا منه بدليل انتشار النسخة األولى  أتممت قراءته

قابل هذا الجهد الذي مفي هذه النسخة أن يكون كانت مجانية ولذلك أحببت  أنها 

ولكنني لن أطلب منك مقابل مادي لجمع لك شتات هذا الدليل  بذلته لعدة سنوات

حسابي بالمبلغ الذي تراه يستحق هذا  مبلغا محددا وسأترك لك حرية التحويل إلى

 .التي حصلت عليها من قراءته فائدةالوبمقدار الجهد 

 

 

 

 

 برنامج يومي :

لترتيب رحلتك البد من وضع برنامج يومي لألماكن التي ستزورها والبد مراعاة 

 قرب األماكن وتنوعها وكذلك تكون مرنه بحيث تقدم وتأخر ما تريد.

 ها لمدة عشرة أياموبعض أسبوعج منوعه بعضها لمدة وهنا سأضع لك عدة برام

 .ولكن من يريد المكوث أكثر فليختر منها ما يشاء وينشئ جدوله الخاص

 واألهم من هذا هو أنك لست مقيدا بها فبإمكانك تنسيق برنامجك حسب ما تحب.

 



 

 

 البرنامج األول :

 البرنامج اليوم

 يقة غولهانا حد –معالم السلطان أحمد  اسطنبول : السبت

 شارع بغداد –تل العرائس  األحد

فوروم اسطنبول مول ) االكواريوم  -  vialandحديقة  االثنين

 الهيلوكبتر( –

 ميدان أمين أونو ) البسفور ( -منطقة أيوب  الثالثاء

مجمع زفير  -الشجرة العمالقة  –جبل أولدغ  بورصه : األربعاء

             الجامع الكبير –ر سوق الحري –السوق الشعبي  -بالزا 

 ) القروب أو الذهاب بنفسك (

 ساحة تقسيم وشارع االستقالل –جزيرة األميرات  الخميس

السوق  - البازار ) السوق المغلق ( اسطنبول : الجمعة

 المصري 

 العودة للديار السبت

 

 

 البرنامج الثاني:

 البرنامج اليوم

  حديقة غولهانا –حمد معالم السلطان أ سطنبول :ا السبت

 ساحة تقسيم وشارع االستقالل –جزيرة األميرات  األحد

 –السوق الشعبي  -مجمع زفير بالزا  - جبل أولدغ بورصه : االثنين

 الجامع الكبير –سوق الحرير 

لونا  - مزارع الفواكه –الشالل الصغير  –القرية التاريخية  الثالثاء

      اسكندر كباب –بارك 

 –بحيرة معشوقية  –شالل أريكلي  -قرية قوك شدرا   يلوا : بعاءاألر

 مطعم حسن بابا

االكواريوم وحديقة  - البازار ) السوق المغلق ( اسطنبول : الخميس

 فلوريا

 السوق المصري – جواهر مول -برج السفير  الجمعة

 العودة للديار السبت



 

 البرنامج الثالث :

 البرنامج اليوم

  حديقة غولهانا –معالم السلطان أحمد  بول :سطنا السبت

 الوصول للفندق والتسوق -الباص صباحا  بولو : األحد

 Alabalikمطعم  –أبانت  االثنين

 السبع بحيرات ) يادي جوالر ( الثالثاء

 التسوق –بحيرة غولجيك  األربعاء

فوروم اسطنبول مول )  -العودة بالباص صباحا  اسطنبول : الخميس

 الهيلوكبتر( –كواريوم اال

السوق  - ساحة تقسيم وشارع االستقالل –جزيرة األميرات  الجمعة

 المصري

 العودة للديار السبت

 

 

 

 

 :رابعالبرنامج ال

 البرنامج اليوم

 ) رحالت ترانزيت ( الوصول إلى طرابزون السبت

 مطل طرابزون –أكشبات وحيدر نبي وما حولها  األحد

 السلطان مراد  –أوزنغول  االثنين

 ميتشيكا وكوشندرا  الثالثاء

 أيدر األربعاء

فوروم اسطنبول مول )  -معالم السلطان أحمد  اسطنبول : الخميس

 الهيلوكبتر( –االكواريوم 

السوق  - ساحة تقسيم وشارع االستقالل –جزيرة األميرات  الجمعة

 المصري

 العودة للديار السبت

 

 



 : خامسالبرنامج ال

 البرنامج ماليو

 ) رحالت ترانزيت ( والمبيت بها الوصول إلى طرابزون السبت

 جولة على البحيرة  -الذهاب إلى أوزنغول والسكن بها  األحد

 مرتفعات السلطان مراد  االثنين

 شيكر صو أو بحيرة السمك الثالثاء

 المبيت بطرابزون -أيدر  األربعاء

فوروم اسطنبول مول )  -د معالم السلطان أحم اسطنبول : الخميس

 الهيلوكبتر( –االكواريوم 

السوق  - ساحة تقسيم وشارع االستقالل –جزيرة األميرات  الجمعة

 المصري

 العودة للديار السبت

 

 

 

 :سسادالبرنامج ال

 البرنامج اليوم

 حديقة غولهانا  –معالم السلطان أحمد  اسطنبول : السبت

 قسيم وشارع االستقاللساحة ت –جزيرة األميرات  األحد

حسن  –بحيرة معشوقية  –شالل أريكلي  -قرية قوك شدرا  يلوا : االثنين

 بابا 

 مركز المدينة للتسوق –السوق الشعبي  الثالثاء

 -مجمع زفير بالزا  -الشجرة العمالقة  –جبل أولدغ  بورصه : األربعاء

 الجامع الكبير –سوق الحرير  –السوق الشعبي 

لونا بارك  –-مزارع الفواكه  –الشالل الصغير  –قرية التاريخية ال الخميس

 حجي دايخ     –

 منطقة أيوب –البازار ) السوق المغلق (  اسطنبول : الجمعة

 –فوروم اسطنبول مول ) االكواريوم  – vialandحديقة  السبت

 الهيلوكبتر(

 شارع بغداد –تل العرائس  األحد

 العودة للديار –السوق المصري  –البسفور (  ميدان أمين أونو ) االثنين



 : ابعالبرنامج الس

 البرنامج اليوم

  حديقة غولهانا –معالم السلطان أحمد  اسطنبول : السبت

 ساحة تقسيم وشارع االستقالل –جزيرة األميرات  األحد

 الوصول للفندق والتسوق -الباص صباحا  بولو : االثنين

 Alabalikمطعم  –أبانت  الثالثاء

 السبع بحيرات ) يادي جوالر ( األربعاء

 التسوق –بحيرة غولجيك  الخميس

 منطقة أيوب – البازار ) السوق المغلق ( اسطنبول : الجمعة

 –فوروم اسطنبول مول ) االكواريوم  – vialand حديقة السبت

 الهيلوكبتر(

 شارع بغداد –تل العرائس  األحد

العودة  –السوق المصري  –) البسفور (  ميدان أمين أونو االثنين

 للديار
 

 :ثامنالبرنامج ال

 البرنامج اليوم

  حديقة غولهانا –معالم السلطان أحمد  اسطنبول : السبت

 ساحة تقسيم وشارع االستقالل –جزيرة األميرات  األحد

 الوصول للفندق والتسوق -الباص صباحا  بولو : االثنين

 Alabalikمطعم  –أبانت  الثالثاء

 السبع بحيرات ) يادي جوالر ( األربعاء

 التسوق –بحيرة غولجيك  الخميس

مجمع زفير بالزا  -الشجرة العمالقة  – جبل أولدغ بورصه : الجمعة

 الجامع الكبير –سوق الحرير  –السوق الشعبي  -

لونا  –-مزارع الفواكه  –الشالل الصغير  –القرية التاريخية  السبت

     ي دايخحج –بارك 

 شارع بغداد –تل العرائس  اسطنبول : األحد

العودة  –السوق المصري  –) البسفور (  ميدان أمين أونو االثنين

 للديار
 



 : تاسعالبرنامج ال

 البرنامج اليوم

 ) رحالت ترانزيت ( والمبيت بها الوصول إلى طرابزون السبت

 لى البحيرة جولة ع -الذهاب إلى أوزنغول والسكن بها  األحد

 مرتفعات السلطان مراد  االثنين

 شيكر صو أو بحيرة السمك الثالثاء

 المبيت بطرابزون –أيدر  األربعاء

 مطل طرابزون –أكشبات وحيدر نبي  الخميس

فوروم اسطنبول مول )  -معالم السلطان أحمد  اسطنبول : الجمعة

 الهيلوكبتر( –االكواريوم 

 ساحة تقسيم وشارع االستقالل –جزيرة األميرات  السبت

 شارع بغداد –تل العرائس  األحد

العودة  –السوق المصري  –) البسفور (  ميدان أمين أونو االثنين

 للديار
 

 :عاشرالالبرنامج 

 البرنامج اليوم

 ) رحالت ترانزيت ( الوصول إلى طرابزون السبت

 مطل طرابزون –أكشبات وحيدر نبي وما حولها  األحد

 السلطان مراد  –أوزنغول  ثنيناال

 ميتشيكا وكوشندرا  الثالثاء

 أيدر األربعاء

فوروم اسطنبول مول )  -معالم السلطان أحمد  اسطنبول : الخميس

 الهيلوكبتر( –االكواريوم 

  ساحة تقسيم وشارع االستقالل –جزيرة األميرات  الجمعة

مع زفير بالزا مج -الشجرة العمالقة  – جبل أولدغ بورصه : السبت

 ) القروب ( الجامع الكبير –سوق الحرير  –السوق الشعبي  -

 شارع بغداد –تل العرائس  األحد

العودة  –السوق المصري  –) البسفور (  ميدان أمين أونو االثنين

 للديار
 



 

كما تالحظ البرامج تختلف بحسب المدة والمدن كذلك األمر بالنسبة إليك سواء 

 قصرت بإمكانك االختيار بما يناسبك.طالت المدة أو 

 

 

بالضرورة  بيل المثال بدأتها من السبت وليس*** األيام التي بالجداول على س

 ***الوصول يكون يوم السبت بمعنى لو كان وصولك االثنين تبدأ الجدول به 

 

 من الجداول ***بالتنسيق *** إذا أردت مدة أطول اختر ما تراه مناسبا 

 

يطيل المكوث بها ومن يعشق المدن يطيل  الطبيعةمن يعشق *** مهم جدا ل

 المكوث بها ***

 

فمثال لك ولكن وضعتها على سبيل المثال *** البرامج ليست على سبيل الحصر 

ألكثر من ثمان ولكن بإمكانك البقاء بالبرامج خمسة أيام للشمال التركي  المدةجعلت 

 ليال هناك فاألمر يعود إليك ***

 

 

 

 

 

 

 



 

 اط مهمة :نق

 

  الخرائط :

وهي مهمة لتكون واضحة سأضع لك خريطة ألهم المعالم السياحية وبحجم أكبر 

ويشرح لك فيها بجوار كل محطة المعلم أسعده هللا من تصميم األخ علي ترك 

 : وبإمكانك تنقلها لجوالك وتكبرها لرؤية أفضل السياحي المشهور

 

 ط :وبإمكانك حفظها وطباعتها من هذا الراب

http://www.sfari.com/forums/sfari99/travel48100/ 

 

 

http://www.sfari.com/forums/sfari99/travel48100/
http://www.sfari.com/forums/sfari99/travel48100/


 

 وهذه خريطة أخرى بإمكانك حفظها وطباعتها من هذا الرابط :

 

 

http://l.yimg.com/lo/api/res/1.2/p1aRkWXZVOMn3sD7IoQTIw

--

/YXBwaWQ9bWtihttp://www.m5zn.com/newuploads/2013/05/

11/jpg//m5zn_5c15a324bd9da29.jpg 

 كيفية استخدامها :

طباعتها تحديد المعالم التي تود الذهاب لها بوضع دائرة حول من الجميل بعد 

المحطة فمثال لو كنت ساكن بالسلطان أحمد وتود الذهاب إلى تقسيم تصعد الترام 

من محطة السلطان أحمد وتنزل في آخر محطة اللي هي كابتاش ومنها تنزل لمترو 

 المعالم. كابتاش والذي هو بجوار الترام إلى مترو تقسيم وهكذا لجميع

واستخدامها في معرفة موقع الفندق  ( Booking االستفادة من خرائط موقع )

بين المناسب وبعده عن المعالم حيث توضح لك المعالم السياحية وبإمكانك التبديل 

 خريطة العامة وهي موجودة على يمين الصفحة في الموقع.وال القمر الصناعي

http://l.yimg.com/lo/api/res/1.2/p1aRkWXZVOMn3sD7IoQTIw--/YXBwaWQ9bWtihttp:/www.m5zn.com/newuploads/2013/05/11/jpg/m5zn_5c15a324bd9da29.jpg
http://l.yimg.com/lo/api/res/1.2/p1aRkWXZVOMn3sD7IoQTIw--/YXBwaWQ9bWtihttp:/www.m5zn.com/newuploads/2013/05/11/jpg/m5zn_5c15a324bd9da29.jpg
http://l.yimg.com/lo/api/res/1.2/p1aRkWXZVOMn3sD7IoQTIw--/YXBwaWQ9bWtihttp:/www.m5zn.com/newuploads/2013/05/11/jpg/m5zn_5c15a324bd9da29.jpg
http://l.yimg.com/lo/api/res/1.2/p1aRkWXZVOMn3sD7IoQTIw--/YXBwaWQ9bWtihttp:/www.m5zn.com/newuploads/2013/05/11/jpg/m5zn_5c15a324bd9da29.jpg


  اللغة التركية :

ومع اإلخوة األتراك فتجد من يتحدث اإلنجليزية ولكنهم قليل  بالنسبة للتواصل مع

ولكنني ستجد من العرب األتراك الكثير ولغتهم فيها الكثير من الكلمات العربية ذلك ف

 أنصحك بأمرين:

 –على جوالك ) اآليفون ( Google Translate)  تنزيل برنامج الترجمة -0

 للتركي.الجاالكسي ( حيث يترجم لك الكلمات من العربي 

 

 

للجيب يأتي بحجم صغير  اسمه ) تعلم التركية من غير معلم ( وهوشراء كتاب  -0

وحجم أكبر وميزته أن لكل مكان يعطيك الكلمات المشهورة والمستخدمة 

بالعربي والتركي مثل الفنادق والمطاعم وغيرها فإذ لم تستطع قراءتها له ولم 

 لتركي وسيفهم مباشرة.يفهمك فبإمكانك التأشير على موقع الكلمة با

 

 



سأضع لك رابط أحفظه في جوالك وافتحه كل ما أردته وبه الكثير من  -3

 الكلمات وهذا هو الرابط:

http://travel.maktoob.com/vb/travel391993/ 

 

  التسوق :

وهذا فاتورة من أجل تحصيل الضرائب  اطلب من المحالت وخصوصا الماركات

 رابط يشرح لك جميع ما يخص استرجاع الضرائب بتركيا:

http://www.sfari.com/forums/sfari23/travel93346/ 

 

السعر خصوصا في والمفاصلة وبالنسبة لألسواق الشعبية دائما حاول المكاسرة 

الشتوية فهي رخيصة عندهم وجميلة لجودة  المنتجاتالسوق المصري وال تنس 

أفضل األنواع وأرخص من والجزم أكرمكم هللا   الجلود عندهم وستجد لديهم الشنط

 فارق كبير جدا.ها وبين السعودية بينوفي السعر 

 

 تقارير ومواضيع مهمة ستستفيد باإلطالع عليها :روابط و

 

 : Bookingموقع الحجز من  طريقة

 

http://www.almosafr.com/forum/t62254.html  

http://travel.maktoob.com/vb/travel528372/ 

 

وقع اليوتيوب فبمجرد البحث عن طريقة الحجز في *** بإمكانك االستفادة من م

 موقع البوكينق ستجد الكثير من المقاطع تشرح ذلك ***

 خدمات مطار أتاتورك :

http://www.sfari.com/forums/sfari99/travel27523/ 
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 أللف للياء :المواصالت في إسطنبول من ا 

http://www.sfari.com/forums/sfari23/travel45634/ 

 

 المترو والترام في إسطنبول :

/travel51560/http://www.sfari.com/forums/sfari23 

 

 : التكاسي

 موضوع يحسب لك تكلفة التاكسي من وإلى المكان الذي تريده :

http://travel.maktoob.com/vb/travel889920/ 

 

 : ( Sygicطريقة استخدام برنامج المالحة ) 

http://travel.maktoob.com/vb/travel895187/ 

 

 األماكن السياحية : احداثيات

http://travel.maktoob.com/vb/travel529944/ 

http://travel.maktoob.com/vb/travel399223/ 

 ولمن يريد المزيد موقع مكشات به الكثير .

 

 : ( economycarrentals) طريقة تأجير السيارات عن طريق موقع
 

http://travel.maktoob.com/vb/travel896786/ 
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 ( لحجوزات الطيران :  skyscanner) موقع

 

http://travel.maktoob.com/vb/travel515438/ 

 

 طريقة حجز الرحالت من الخطوط التركية :

 
://travel.maktoob.com/vb/travel897503/?cmb=user_relatedhttp 

 

 

 :ألخ ماجد الفهد عن الشمال التركيالتقرير المتكامل والموضوع الشامل ل
 

http://travel.maktoob.com/vb/travel719275/ 

 

 طرابزون أوزنجول أيدر ( : تقرير لألخ أحمد النجالوي )

 
http://travel.maktoob.com/vb/travel859533/ 

 

 أيام بأوزنجول وطرابزون : 1تقرير رائع لقضاء 
 

4/-i.com/forums/sfari99/travel82538http://www.sfar 

 تقرير بو حسنون الكويتي عن إسطنبول :

http://travel.maktoob.com/vb/travel684631 

 موضوع : 011وهي أكثر من    Basrah007مواضيع األخ 

http://www.sfari.com/forums/sfari78/travel39175/ 

 في تركيا :  مما أعجبني
 . تركيا بلد جميل يحق لنا أن نفخر به كبلد إسالمي متحضر ومتطور  - 

بالنسبة للدولة والمساجد في تركيا شيء عجيب من ناحية النظافة واالهتمام  -  

 . مكان مقدسوالشعب فالمسجد 

 . األكل في تركيا لذيذ جدا فال تحمل هم وعناء األكل هناك  - 

خصوصا في  تركيا بشكل عام بلد محافظ من ناحية الحجاب فهو األغلب هناك  - 

 .الشمال
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  .أخالق عالية حقيقة وهادئين جدا واألتراك بشكل عام طيبين جدا وودودين وذو -  

 . الريف التركي جميل وهادئ -  

 . البلد نظيف جدا -  

 . المحطات جميعها منظمة وجميلة سواء قرى أو مدن  - 

 

 أخيرا :

ال تنس أخاك من دعوة في ظهر الغيب فأنت مسافر ودعوة المسافر مجابة بإذن 

 دمتم برعاية هللا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.هللا. 

 

  : أي مالحظةإلبداء 

  محمد سليمان الجهني :أخوكم 

  Mse20006@hotmail.comميل : أي

 الفيس بوك :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001897172177 " 

 

 m_s_aljuhani@  :و إنستقرام تويتر 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001897172177

	فندق ( Ayasultan Hotel ) بمنطقة السلطان احمد جميل لقربه من المعالم السياحية ولطافة الاستقبال ونظافته.
	فندق ( Tugcu Hotel Select ) وهو من فئة أربع نجوم وفي وسط بورصه وفندق جميل أنصح به لقربه من السوق وموقعه الجميل وبه مكتب سياحي عربي للأخ فكرت ولديه برامج سياحية وهذه صورة لكرت الفندق:
	1- مجمع زفير مول . 2- الجامع الكبير .  3- سوق الحرير .  4- السوق الشعبي  5- فندق Tugcu
	فندق ريماي ( Remay Hotel ) : حقيقة من أجمل الفنادق من حيث الراحة والاهتمام حيث تسعى العائلة التي تملكه وهي تسكن به جاهدة لراحتك وخدمتك والفندق جدا نظيف ومريح وقريب من مركز المدينة والتسوق وأمامه مركز شرطة وقربه بقالات والخدمات ومطعم ماكدونالدز وأخلاقه...
	فندق النوفتيل ( Novotel Trabzon ) : وهو من فئة الخمس نجوم ويقع خارج المدينة وله إطلالة خاصة على البحر وبه حديقة رائعة وبقربه مول كبير للتسوق والكثير يشيد به.
	فندق زورلو جراند ( Zorlu Grand Hotel ) : وهو من فئة الخمس نجوم ويتميز أيضا بموقعه وسط المدينة وحوله منطقة حيوية والكثير يشيد به .
	فندق آيبارت ( Aypart Hotel) : وهو قريب من المطار وجميل.
	طريقة تأجير السيارات عن طريق موقع (economycarrentals ) :
	موقع (skyscanner  ) لحجوزات الطيران :
	" https://www.facebook.com/profile.php?id=100001897172177
	تويتر و إنستقرام :  @m_s_aljuhani


