
 

Classified : Public 

 

 

 تجارب وعروض في اسطنبول 

 ط واألحكام الشرو

 

 

 استمتع باكتشاف منطقة بيوغلو في إسطنبول مع خطة تجول شاملة 

 المحليين يأخذونك في جولة حول المنطقة التاريخية مع هذا الدليل الرقمي  HeyTripster دع خبراء 
 

 التجربة 

 

الحيوية في مدينة إسطنبول مع خطة سياحية رقمية مصممة من قبل خبراء محليين. يمكنك أنت وأصدقاؤك اتباع  اكتشف منطقة بيوغلو 

كيلومترات تقريباً سيراً على األقدام. تعرف على أبرز المواقع   6موقعاً هاماً على امتداد  32هذه الخطة السياحية اليومية الكتشاف 

عام من التاريخ أمام عينيك. حصرياً لحاملي بطاقات   2000ت مختلفة، وشاهد مرور والمعالم الحضارية من أربع إمبراطوريا

 .ماستركارد

  

 ما ال يقّدر بثمن 

  

 اكتشف أسرار منطقة بيوغلو على وتيرتك الخاصة مع خطة سياحية مصممة من قبل خبراء محليين

  

 أبرز المميزات 

  

 تخدامها إما عبر اإلنترنت أو دون اتصال قم بتنزيل خطة سياحية الكتشاف منطقة بيوغلو يمكن اس •

 ن ي تمتع بزيارة أهم المعالم السياحية في المنطقة باإلضافة إلى بعض األماكن المخبأة التي اختارها خبرائنا المحلي  •

 تعرف على تاريخ اسطنبول في ظل إمبراطوريات مختلفة واكتشف حاضرها النابض بالحياة  •
 

 التفاصيل 

 . 2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •

 أو رابط نشط.  PDFالتجربة هي عبارة عن خطة سياحية لجولة ذاتية التوجيه يمكن الحصول عليها من خالل ملف  •

التجربة هي عبارة عن محتوى رقمي يمكن تنزيله. يمكن للمشاركين استخدام رابط نشط لالستخدام عبر اإلنترنت أو تنزيل   •

   لالستخدام دون اتصال. PDFنسخة 

 كيلومترات سيراً على األقدام.  6-5مكاناً ومسافة  32التجربة على تشمل  •

 ليرة تركية للشخص الواحد للقيام باألنشطة المقترحة.  600تنصح التجربة المشاركين بإحضار   •
 



 

Classified : Public 

 

 

 الشروط واألحكام 

 لجميع حاملي بطاقات ماستركارد.  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  .1
 أو رابط نشط.  PDFالتجربة هي عبارة عن خطة سياحية لجولة ذاتية التوجيه يمكن الحصول عليها من خالل ملف  .2
التجربة هي عبارة عن محتوى رقمي يمكن تنزيله. يمكن للمشاركين استخدام رابط نشط لالستخدام عبر اإلنترنت أو تنزيل   .3

   لالستخدام دون اتصال. PDFنسخة 

 قم بتنزيل خطة سياحية لقضاء يوم مثالي في منطقة السلطان أحمد 

استكشف أروع المتاحف والمعالم الدينية التي تشتهر بها منطقة شبه الجزيرة التاريخية، وتعرف على هوية إسطنبول قبل تأسيس  

 .جمهورية تركيا الحديثة
 

 التجربة 

منطقة السلطان أحمد في إسطنبول. احصل على خطة سياحية خاصة تم تصميمها من قبل خبير  ة مميزة ليوم كامل في تمتع بجولة سياحي 

محلي شغوف بهذه المنطقة المذهلة، والمعروفة باسم شبه الجزيرة التاريخية. تعرف على التاريخ العريق للمنطقة من خالل استكشاف  

ستحصل على توصيات ألفضل مواقع التسوق والمطاعم على طول   أروع معالمها الدينية وآثارها ومتاحفها التاريخية. بجانب ذلك، 

الطريق، باإلضافة إلى معلومات مفصلة عن المّدة الزمنية والميزانية الالزمة لقضاء يوم مثالي في إسطنبول. حصرياً لحاملي بطاقات  

 .ماستركارد

  

 بثمن  يقّدر  ال  ما

 .به الجزيرة التاريخية بإسطنبول مع المسافرين المفضلين لديكالتمتع بجولة مصممة من قبل خبير محلي عبر منطقة ش

  

 أبرز المميزات 

  

 احصل على خطة سياحية قابلة للتنزيل في منطقة السلطان أحمد في إسطنبول  •

 استكشف مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والدينية •

 احصل على توصيات حول أفضل مواقع التسوق والمطاعم •
 

 التفاصيل 

 اإلثنين.  يوم عدا  ما يوم  كل ،2022 ديسمبر  31 حتى  صالحة التجربة •

 أو رابط نشط.  PDFالتجربة هي عبارة عن خطة سياحية لجولة ذاتية التوجيه يمكن الحصول عليها من خالل ملف  •

التجربة هي عبارة عن محتوى رقمي يمكن تنزيله. يمكن للمشاركين استخدام رابط نشط لالستخدام عبر اإلنترنت أو تنزيل   •

   لالستخدام دون اتصال. PDFنسخة 

 كيلومترات تقريباً سيراً على األقدام.  8مكاناً على امتداد  24تشمل التجربة على  •

 تركية للشخص الواحد للقيام باألنشطة المقترحة. ليرة  750تنصح التجربة المشاركين بإحضار   •
 

 الشروط واألحكام 



 

Classified : Public 

 
 
 

 ماستركارد.  بطاقات  جميع على  وتسري 2022 ديسمبر  31 حتى  صالحة التجربة .1
 أو رابط نشط.  PDFالتجربة هي عبارة عن خطة سياحية لجولة ذاتية التوجيه يمكن الحصول عليها من خالل ملف  .2
التجربة هي عبارة عن محتوى رقمي يمكن تنزيله. يمكن للمشاركين استخدام رابط نشط لالستخدام عبر اإلنترنت أو تنزيل   .3

   لالستخدام دون اتصال. PDFنسخة 

 

 تجول بنفسك في كاديكوي مع خطة سياحية مخصصة

  الميزانية حول  مفيدة نصائح على واحصل  -  المدينة  من اآلسيوي الجانب  على الحيوية  المنطقة هذه في  واألسواق المطاعم أبرز  استكشف

 واالتجاهات   الالزمة
 

 التجربة 

  حي   في المحليين السكان أحد  قبل  من  تصميمه تم مخصص  سياحي  برنامج مع قبل  من تعرفها لم كما  اسطنبول مدينة  على تعرف

  إرشادات  إلى باإلضافة  الطعام، وتناول  التسوق تجارب  من ساعة  11 على يشمل    PDF لدلي  بتنزيل قم  .HeyTripster نم كاديكوي

  المحمول هاتفك على تنزيلها  أو طباعتها  يمكنك لذا باإلنترنت، االتصال دون  السياحية  الخطط  تتوفر واالتجاهات.   الالزمة الميزانية حول 

ً  35 إلى يصل  ما  اكتشف جولتك. في  االنطالق  قبل ً  مطعما   في  كانت والتي العريقة، المنطقة  لهذه  الضيقة  الممرات  طول  على  وبوتيكا

ً  األصل  ً  منتجعا ً  خلقيدونية.  باسم يُعرف  صيفيا  .ماستركارد بطاقات  لحاملي حصريا

  

 بثمن  يقّدر  ال  ما

 .اكتشف األماكن المخبأة التي قد ال يعرفها اآلخرون، جنباً إلى جنب مع األماكن المفضلة لديك

  

 أبرز المميزات 

  

 لمنطقة كاديكوي في اسطنبول  PDF نزل دليل  •

 كيلومترات من الممرات الضيقة التي تمتاز بطابع خاص  10تجول في ما يقارب الـ •

 المحليين، وعلى وتيرتك الخاصة استمتع بالمدينة على طريقة السكان   •
 

 التفاصيل 

 . 2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •

 أو رابط نشط.  PDFالتجربة هي عبارة عن خطة سياحية لجولة ذاتية التوجيه يمكن الحصول عليها من خالل ملف  •

التجربة هي عبارة عن محتوى رقمي يمكن تنزيله. يمكن للمشاركين استخدام رابط نشط لالستخدام عبر اإلنترنت أو تنزيل   •

   لالستخدام دون اتصال. PDFنسخة 

 كيلومترات سيراً على األقدام.  10مكاناً على امتداد  35تشمل التجربة على  •

 للشخص الواحد للقيام باألنشطة المقترحة. ليرة تركية  1000تنصح التجربة المشاركين بإحضار   •
 

 



 

Classified : Public 

 

 

 الشروط واألحكام 
 

 لجميع حاملي بطاقات ماستركارد.  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •
 أو رابط نشط.  PDFالتجربة هي عبارة عن خطة سياحية لجولة ذاتية التوجيه يمكن الحصول عليها من خالل ملف  •
التجربة هي عبارة عن محتوى رقمي يمكن تنزيله. يمكن للمشاركين استخدام رابط نشط لالستخدام عبر اإلنترنت أو تنزيل   •

   لالستخدام دون اتصال. PDFنسخة 

 

 استكشف منطقتي اسكودار وبيكوز في إسطنبول مع خطة سياحية مفصلة 

انسى نفسك في واحدة من أكثر مناطق إسطنبول روعة، وتمتع بالمناظر الخالبة لمضيق البوسفور والحدائق المزخرفة والمباني التاريخية  

 .مع خطة تجول مثالية
 

 التجربة 

مثالية في منطقتي اسكودار وبيكوز في إسطنبول مع خطة سياحية قابلة للتنزيل تم تصميمها من قبل أحد السكان المحليين  استمتع بجولة 

مكاناً مميزاً من اختيار الخبير المحلي. ابدأ جولتك في الجانب اآلسيوي من إسطنبول في   22في المنطقة، واستكشف مجموعة مؤلفة من 

بة لمضيق البوسفور وحدائق رائعة ومباني ذات أهمية تاريخية على طول الساحل. ثم توجه إلى بيكوز،  اسكودار، حيث ستجد مناظر خال

حيث اعتاد السالطين قضاء إجازاتهم الخاصة في الماضي، وحيث ال تزال العديد من القصور القديمة قائمة حتى يومنا هذا. بعد ذلك،  

قرية صيد سابقة على الجانب األوروبي من إسطنبول. حصرياً لحاملي بطاقات  اختتم جولتك مع وجبة عشاء مميزة في ساريي، وهي 

 .ماستركارد

  

 بثمن  يقّدر  ال  ما

 استكشف ساحل إسطنبول الخالب برفقة مغامرين آخرين 

 

 أبرز المميزات 

  

 ر وبيكوز في إسطنبول قم بتنزيل خطة سياحية لمنطقتي أوسكودا •

 البوسفور بجانب أروع الحدائق والمباني التاريخيةتمتع بالمناظر الخالبة لمضيق  •

 اختتم جولتك مع عشاء في ساريي •
 

 التفاصيل 

 . 2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •

 أو رابط نشط.  PDFالتجربة هي عبارة عن خطة سياحية لجولة ذاتية التوجيه يمكن الحصول عليها من خالل ملف  •

التجربة هي عبارة عن محتوى رقمي يمكن تنزيله. يمكن للمشاركين استخدام رابط نشط لالستخدام عبر اإلنترنت أو تنزيل   •

   لالستخدام دون اتصال. PDFنسخة 



 

Classified : Public 

 

 

 كيلومترات سيراً على األقدام.  10مكاناً على امتداد أكثر من  22تشمل التجربة على  •

 ليرة تركية للشخص الواحد للقيام باألنشطة المقترحة.  480تنصح التجربة المشاركين بإحضار   •
 

 

 الشروط واألحكام 
 

 لجميع حاملي بطاقات ماستركارد.  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  .1
 أو رابط نشط.  PDFالتجربة هي عبارة عن خطة سياحية لجولة ذاتية التوجيه يمكن الحصول عليها من خالل ملف  .2
التجربة هي عبارة عن محتوى رقمي يمكن تنزيله. يمكن للمشاركين استخدام رابط نشط لالستخدام عبر اإلنترنت أو   .3

   لالستخدام دون اتصال.  PDFتنزيل نسخة 

 

 فيرمونت كوسار إسطنبول 
 

 % على اإلقامة وتجربة مجانية في فيرمونت كوسار إسطنبول 15خصم 

دقيقة في "ويلو   60لمدة   تمتع بإقامة فاخرة مع إطاللة على مضيق البوسفور، واختر بين تناول العشاء في "أيال" أو جلسة مساج 

 ستريم"، وال تفوت وجبة اإلفطار الشهية
 

 التجربة 

% على باقة اإلقامة الحصرية، والتي تتضمن إما وجبة عشاء  15دلل نفسك بإقامة فاخرة في فندق فيرمونت كوسار إسطنبول مع خصم  

أو جلسة تدليك عالجية. تمتع باإلقامة في حي مجيدية كوي في غرفة فاخرة مع اتصال مجاني باإلنترنت ووجبة إفطار في صباح اليوم  

االختيار بين وجبة عشاء مكونة من ثالثة أطباق باستثناء المشروبات في مطعم "أيال"، أو جلسة مساج كالسيكية  التالي. بعد ذلك، يمكنك 

 .دقيقة في منتجع "ويلو ستريم" الصحي. حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد  60لمدة 

  

 بثمن  يقّدر  ال  ما

 . راكتشف عالماً من الرفاهية في إسطنبول مع شريكك المفضل في السف

  

 المميزات   أبرز

  

 % على باقة اإلقامة الحصرية في فيرمونت كوسار إسطنبول 15خصم  •

 وجبة إفطار مجانية في الفندق واتصال بخدمة الواي فاي  •

 دقيقة  60إما عشاء مؤلف من ثالثة أطباق في "أيال" باستثناء المشروبات أو جلسة مساج كالسيكية لمدة  •
 

 



 

Classified : Public 

 

 

 

 التفاصيل 

 .2022ديسمبر  30يسري العرض حتى  •

 .التجربة صالحة لشخصين فقط  •

 .عاماً اإلقامة مع عائالتهم فقط 18سنة. يمكن للضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18العرض صالح لمن هم فوق  •
بعد التسجيل في هذه التجربة، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني من "برايسليس" تتضمن الرمز الترويجي الفريد الخاص بك   •

يوصلك إلى صفحة االتصال الخاصة بالفندق. بمجرد تلقي جميع المعلومات، يتوجب عليك إجراء الحجز في  والرابط الذي س
فندق فيرمونت كوسار إسطنبول خالل أسبوعين. إلجراء الحجز، يتعين عليك إرسال بريد إلكتروني  

 .ي اخترتهامباشرةً وتقديم الرمز الفريد الخاص بك لحجز الحزمة الت istanbul@fairmont.com  إلى

 .صالحة الحجوزات التي تتم بدون الرمز الفريد ستعد غير  •
 

 الشروط واألحكام 

 
 .2022ديسمبر  30يسري العرض حتى  .1
 .عاماً اإلقامة مع عائالتهم فقط 18سنة. يمكن للضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18العرض صالح لمن هم فوق  .2
بريد إلكتروني من "برايسليس" تتضمن الرمز الترويجي الفريد الخاص بك  بعد التسجيل في هذه التجربة، ستتلقى رسالة  .3

والرابط الذي سيوصلك إلى صفحة االتصال الخاصة بالفندق. بمجرد تلقي جميع المعلومات، يتوجب عليك إجراء الحجز في  
  إلى  فندق فيرمونت كوسار إسطنبول خالل أسبوعين. إلجراء الحجز، يتعين عليك إرسال بريد إلكتروني

  istanbul@fairmont.com   مباشرةً وتقديم الرمز الفريد الخاص بك لحجز الحزمة التي اخترتها. 
 .الحجوزات التي تتم بدون الرمز الفريد ستعد غير صالحة  .4

 

 السلطان حمام حريم 
 

 % ومجموعة مختارة من الهدايا من حمام حريم السلطان 20احصل على خصم 

 متع نظرك بالحمام الذي صممه معمار سنان، كبير المهندسين المعماريين لسليمان القانوني
 

 التجربة 

 

الشهير في اسطنبول. اختبر روعة هذا  % ومجموعة مختارة من الهدايا في حمام حريم السلطان 20تمتع باالسترخاء المطلق مع خصم  

متراً، مع هيكل فريد مكون من حمام مزدوج. تأمل في نمط   75التقليد التركي العريق وتمتع بتجربة الحمام في غرفة ضخمة يبلغ حجمها 

معلماً عبر الزمن. متع   حياة حرم السلطان، زوجة سليمان القانوني، التي كلفت المهندس المعماري معمار سنان ببناء حمام تقليدي ليبقى

عاماً. حصرياً لحاملي بطاقات   450نظرك بروعة الهندسة المعمارية التي تعود إلى العصر العثماني، والتي بقيت صامدة لمدة 

 .ماستركارد

  

 بثمن  يقّدر  ال  ما

  

 .التمتع بتجربة الحمام على طريقة الملوك والسالطين القدامى 

mailto:istanbul@fairmont.com


 

Classified : Public 

  

 

 

 المميزات   أبرز

  

 % على دخولك إلى حمام حريم السلطان 20احصل على خصم  •

 اختبر تجربة الحمام التركي التقليدي •

 احصل على مجموعة من الهدايا المجانية •
 

 التفاصيل 

 سنة فما فوق  18التجربة صالحة للمشاركين من سن   •

 2022ديسمبر  31يسري العرض حتى  •

 على رمز الخصم ومعلومات االتصال بالتاجربعد التسجيل في هذا العرض، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي  •

 إلتمام حجزك  info@hurremsultanhamami.com  عليك االتصال بالحمام مباشرة عبر •

% ومجموعة الهدايا التي تم اختيارها خصيصاً لحاملي بطاقات  20عليك اقتباس الرمز الفريد الخاص بك للحصول على خصم  •

 الرمز الترويجي الفريد ستعد غير صالحة ماستركارد. الحجوزات التي تتم بدون 

 يمكنك ترتيب تاريخ ووقت رغبتك في استخدام هذا العرض تبعاً لتاريخ إقامتك •

 .عليك حجز التجربة خالل اسبوعين من استالم الرمز  •
 

 الشروط واألحكام 

 .ويخضع للتوافر في وقت الحجز  31.12.2022يسري العرض حتى  .1
 .سنة  18العرض صالح لمن هم أكبر من   .2
بعد التسجيل في هذا العرض، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني من "برايسليس" تتضمن الرمز الترويجي الفريد الخاص بك   .3

والرابط الذي سيوصلك إلى صفحة االتصال الخاصة بحمام حريم السلطان. بمجرد تلقي جميع المعلومات، عليك إجراء الحجز  
 .خالل أسبوعين

 .إلتمام حجزك info@hurremsultanhamami.com ررة عب عليك االتصال بالحمام مباش .4
% ومجموعة الهدايا التي تم اختيارها خصيصاً لحاملي بطاقات  20عليك اقتباس الرمز الفريد الخاص بك للحصول على خصم  .5

 .الفريد ستعد غير صالحة ماستركارد. الحجوزات التي تتم بدون الرمز الترويجي 
 .يمكنك ترتيب تاريخ ووقت رغبتك في استخدام هذا العرض تبعاً لتاريخ إقامتك .6

 

 فندق دبليو إسطنبول 
 

 احجز باقة مميزة من األجنحة المتصلة لعائلتك وأصدقائك في فندق دبليو إسطنبول 

  رئيس الخدم اختر من بين باقتين، تضم كل منهما جناحين وغرفة واحدة، مع وجبة إفطار، وخدمة النقل من وإلى المطار، وخدمة 

 الشخصي 
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 التجربة 

)E-و  ، التي تضم جناح إكستريم وا(Wow)ة  احظى بإقامة ال مثيل لها مع باقة األجنحة المتصلة في فندق دبليو إسطنبول. اختر إما باق 

wow)،  و وا وجناح (Wow) ،  متوأ وغرفة  (Wonderful)ة  ؛ أو باق(Cool)ل ، التي تضم جناح كو(Cool)  ،وجناح استوديو ،

بشكل مريح وسط أجواء مفعمة بالرفاهية   مع العلم أن كال الباقتين مناسبتان الستضافة ستة أشخاص - (Mega) وغرفة عائلية كبيرة

رئيس  ضافة إلى ذلك، ستحصل مع كل باقة على وجبة إفطار، وخدمة النقل من وإلى المطار، وخدمة  المعاصرة واللمسات التاريخية. باإل 

 .الشخصي لتستمتع برحلة ال تُنسى حقاً. حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد الخدم

  

 بثمن  يقّدر  ال  ما

  

 .المفضلين لديكفي فندق دبليو إسطنبول مع المسافرين   (Wow) اإلقامة في جناح واو 

  

 المميزات   أبرز

  

 اختر واحدة من باقتين مميزتين من األجنحة المتصلة في فندق دبليو إسطنبول  •

 الشخصي  رئيس الخدمتمتع بإفطار مجاني، وخدمة النقل من وإلى المطار، وخدمة   •

 استرخ مع أصدقائك وسط أجواء مفعمة بالرفاهية المعاصرة واللمسات التاريخية •
 

 التفاصيل 

عاماً من   18عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  •

 قبل أولياء أمورهم. 

 . 2022ديسمبر  24التجربة صالحة حتى  •

  توأم  غرفة +  (Wow)  واو   جناح  +  (wow-Eيورو. السعر يشمل جناح إكستريم واو ) 3500 بقيمة (Wow) واو   باقة •

(Wonderful.)  الشخصي. السعر ال يشمل ضريبة القيمة   رئيس الخدم  ةتتضمن اإلفطار وخدمة النقل من وإلى المطار وخدم

 المضافة. 

(،  Mega( + جناح استوديو + غرفة عائلية كبيرة )Coolيورو. السعر يشمل جناح كول ) 1700 بقيمة ( Cool) كول  باقة •

 الشخصي. السعر ال يشمل ضريبة القيمة المضافة.  رئيس الخدم ة وخدمة النقل من وإلى المطار وخدمتتضمن اإلفطار 

 السعر المدرج هو لستة أشخاص في الليلة.  •

سيتم التواصل مع المشاركين بعد شراء الباقة عبر عنوان البريد اإللكتروني المسجل بخصوص رمز الترويج الفريد الخاص   •

 بهم.

. يجب ذكر رمز  wistanbul.reservations@marriott.com ك التواصل مع الفندق مباشرة عبر إلجراء الحجز، علي  •

 الترويج الفريد الخاص بك أثناء إجراء الحجز لالستفادة من هذا العرض. 

 صالحة. الحجوزات التي تتم بدون الرمز الفريد تعتبر غير  •
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 الشروط واألحكام 
 

 توأم  غرفة (Wow) + واو   جناح )wow)-E + يورو. السعر يشمل جناح إكستريم واو  3500بقيمة (Wow) واو   باقة .1
 (Wonderful). الشخصي. السعر ال يشمل ضريبة القيمة   رئيس الخدم  ةتتضمن اإلفطار وخدمة النقل من وإلى المطار وخدم

 .المضافة 
 

،   (Mega)جناح استوديو + غرفة عائلية كبيرة  + (Cool)يورو. السعر يشمل جناح كول  1700 بقيمة (Cool) كول  باقة .2
 .الشخصي. السعر ال يشمل ضريبة القيمة المضافة  رئيس الخدم  ة المطار وخدمتتضمن اإلفطار وخدمة النقل من وإلى 

 
 .السعر المدرج هو لستة أشخاص في الليلة .3

 
 .24.12.2022باقات األجنحة الخاصة هذه حتى يسري العرض على  .4

 
عاماً من   18عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  .5

 .قبل أولياء أمورهم 
 

 .ال يمكن دمج هذه الحملة مع أي مزايا أو عروض أو حمالت أخرى على مواقع أخرى .6
 

ة من هذا العرض، يجب عليك الدفع باستخدام بطاقة ماستركارد الخاصة بك. يمكنك إجراء الدفع عبر نظام فندق دبليو  لالستفاد .7
 .إسطنبول أو عن طريق بطاقة البنك / الخصم المباشر فقط

 
 .يسري هذا العرض على جميع بطاقات ماستركارد  .8

 
ريد اإللكتروني المسجل بخصوص رمز الترويج الفريد الخاص  سيتم التواصل مع المشاركين بعد شراء الباقة عبر عنوان الب  .9

 .بهم
 

يجب ذكر رمز  . wistanbul.reservations@marriott.com  إلجراء الحجز، عليك التواصل مع الفندق مباشرة عبر  .10
 .الحجز لالستفادة من هذا العرضالترويج الفريد الخاص بك أثناء إجراء 

 
 .الحجوزات التي تتم بدون الرمز الفريد تعتبر غير صالحة  .11

 

 بروغو للسفر 
 

 .% على المواصالت على مدار الساعة طوال أيام األسبوع مع "بروغو" للسفر20تنقل في تركيا مع خصم بقيمة 

المعالم في تركيا، وخدمات النقل من وإلى المطار، وخدمات حجز السيارات بالساعة بسعر أقل مع شركة  استمتع بخدمات النقل إلى أهم 

 السفر الرائدة في تركيا
 

 العرض 

 

 

mailto:wistanbul.reservations@marriott.com


 

Classified : Public 

 

 

 

% على خدمات النقل في مختلف أنحاء تركيا على مدار الساعة طوال أيام األسبوع مع "بروغو" للسفر. ال  20احصل على خصم بقيمة 

لحجز خدمات النقل من وإلى المطار بأسعار مخفضة، وخدمات النقل إلى أشهر المعالم السياحية في تركيا، وخدمات حجز  تفوت فرصتك 

السيارات بالساعة للوصول إلى أي مكان تريده عبر تسع مدن مختلفة، بما في ذلك اسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وموغال وسامسون  

سهلة االستخدام. حصرياً لحاملي   Android و  iOS بفضل موقع الشركة وتطبيقاتها على أنظمةوأضنة وقيصري و طرابزون، كل ذلك 

 .بطاقات ماستركارد

  

 أهم المميزات 

  

 % على خدمات النقل في تركيا مع "بروغو" للسفر 20وفر  •

 السيارات بالساعة ز خدمات النقل من وإلى المطار، وخدمات النقل إلى المعالم الشهيرة في المدينة، وخدمات حجز احج •

 تجول بسهولة في تسع مدن  •
 

 التفاصيل 

 . 2022أكتوبر  25العرض ساري حتى  •

 . priceless.com%، يجب عليك االشتراك وتسجيل الدخول في 20لالستفادة من الخصم بقيمة  •

بك. لحجز وسائل  بعد حجز هذا العرض، ستتلقى رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني تحتوي على رمز الخصم الفريد الخاص  •

وكتابة رمز الخصم الخاص بك في الحقل المخصص   https://PROGOtravel.com/en النقل، يجب عليك زيارة موقع

 في صفحة السداد. سيتم تحديث السعر في سلة التسوق بعد تطبيق الرمز بشكل صحيح. 

 لتوافر. تقتصر الحملة الترويجية على ا •

 ال يمكن استخدام رمز الخصم المحدد لحاملي بطاقات ماستركارد إال مرة واحدة.  •
 

 الشروط واألحكام 

 
 العرض متاح لجميع بطاقات ماستركارد.  .1
 . 2022أكتوبر  25العرض ساري حتى  .2
 . priceless.com%، يجب عليك االشتراك وتسجيل الدخول في 20لالستفادة من الخصم بقيمة  .3
بعد حجز هذا العرض، ستتلقى رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني تحتوي على رمز الخصم الفريد الخاص بك. لحجز وسائل   .4

وكتابة رمز الخصم الخاص بك في الحقل المخصص   ttps://PROGOtravel.com/enh النقل، يجب عليك زيارة موقع
 في صفحة السداد. سيتم تحديث السعر في سلة التسوق بعد تطبيق الرمز بشكل صحيح. 

 تقتصر الحملة الترويجية على التوافر.  .5
 ال يمكن استخدام رمز الخصم المحدد لحاملي بطاقات ماستركارد إال مرة واحدة.  .6
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 تجارب وعروض على كابادوكيا

 

 فندق تاسكوناكالر كابادوكيا 
 

 اكتشف أسرار كابادوكيا في جولة خاصة مع دليل سياحي واحظى بفرصة زيارة موقع تنقيب أثري

 جارية   أثرية  حفريات أعمال  موقع في  التواجد بفرصة  واحظى  المحليين الخبراء أحد مع المنطقة أسرار  استكشف

 

 التجربة 

  جولتك  ابدأ أقصى.  بحد  أشخاص أربعة  من  مؤلفة مجموعة ضمن  خاص   سياحي  دليل مع دوكياكابا في   األيقونية المواقع  أشهر  في  تجول 

  بمنظر  حواسك متع خاصة. نقل  وسائل  عبر  خبير محلي مرشد مع التركي التاريخ عبر شيقة  رحلة  في  وانطلق  تاسكوناكالر فندق  من

  بزيارة تحظى  أن يمكنك ذلك، إلى باإلضافة سحراً. وتزيدها  المنطقة هذه تثري  التي القديمة  الحضارات وأطالل الغامضة  الخيالية  المداخن

ً   الناس. عامة  بها يحظى  ال  خاصة  فرصة   وهي -  اآلثار  عن جارية  تنقيب أعمال موقع  إلى  خاصة   .ماستركارد بطاقات  يلحامل حصريا

  

 بثمن  يقّدر  ال  ما

  

 .أصدقائك أقرب مع كابادوكيا في  أثري  تنقيب موقع في  التواجد فرصة على  الحصول

  

 المميزات   أبرز

  

 المميز تاسكوناكالر فندق   في  السياحي دليلك قابل •

 القديمة  كابادوكيا وقرى  الخيالية المداخن في  خاصة  بجولة  قم •

 جارية  أثرية  حفريات أعمال موقع في  التواجد بفرصة احظى  •
 

 تفاصيل ال

عاماً من   18عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  •

 قبل أولياء أمورهم. 

 وتخضع للتوافر.  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •

 شخص.  12أشخاص إلى  5أشخاص، أو مجموعة مؤلفة من  4لمجموعة مؤلفة من شخص إلى األسعار المدرجة هي إما  •

 السعر ال يشمل الطعام أو رسوم الدخول إلى أي متحف.  •

 ال يحتاج المشاركون إلى أن يكونوا ضيوفاً في الفندق لشراء هذه التجربة.  •

 info@taskonaklar.com رإلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عب  •

 بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين. •
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 الشروط واألحكام 

 
 .وتخضع للتوافر وقت الحجز  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  .1
عاماً من   18يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن عاماً فما فوق؛  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  .2

 .قبل أولياء أمورهم 
 info@taskonaklar.com إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر .3
 .بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين .4
 .شخص  12أشخاص إلى  5أشخاص، أو مجموعة مؤلفة من  4األسعار المدرجة هي إما لمجموعة مؤلفة من شخص إلى  .5
 .يشمل السعر المدرج جولة جماعية ليوم واحد  .6
يشمل السعر دليل سياحي، وسيارة خاصة مع سائق، وجولة حسب الطلب، وإضافة ال تقدر بثمن إلى خيارات الجوالت   .7

حصرية لموقع حفريات أثرية جارية في المنطقة مع مرشد خبير بالحصول على إذن خاص. ال يشمل  المتاحة، وهي زيارة  
 .السعر المذكور رسوم الغداء ودخول المتحف

 

 فندق تاسكوناكالر كابادوكيا 

 

 تاسكوناكالر في كابادوكيا انضم إلى ورشة لتعليم صناعة الفخار في حديقة فندق 

 شاهد المناظر الطبيعية المذهلة لغوفرجينليك من مكان مميز في الهواء الطلق وتعرف على الحرفة اليدوية األكثر شهرة في كابادوكيا 
 

 التجربة 

 

الفخار لمدة ساعتين في فندق  تعّرف على الحرفة اليدوية األكثر شهرة في كابادوكيا من خالل االنضمام إلى ورشة لتعليم صناعة 

تاسكوناكالر. استكشف فن صناعة الفخار القديم مع خزاف محترف في حديقة فندق الكهف الرائع برفقة شخص مميز بالنسبة لك، وتمتع 

 .دبإطالالت مذهلة على غوفرجينليك والمداخن الخيالية التي تضفي سحراً خاصاً على المنطقة. حصرياً لحاملي بطاقات ماستركار

  

 بثمن  يقّدر  ال  ما

  

 .التعرف على الحرفة اليدوية األكثر شعبية في كابادوكيا مع شخص مميز

  

 المميزات   أبرز

  

 انضم إلى ورشة لتعليم صناعة الفخار لمدة ساعتين في حديقة فندق تاسكوناكالر •

 كابادوكيا استمتع بإطالالت غوفرجينليك الرائعة والمناظر الطبيعية الشهيرة في  •

 احظى بتجربة مميزة في فندق الكهف الفاخر  •
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 تفاصيل ال

 .وتخضع للتوافر  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •

عاماً من   18عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  •

 .قبل أولياء أمورهم 

 .لشخص أو شخصينالسعر المدرج هو  •

 .ليرة تركية لكل شخص إضافي  50أشخاص، بتكلفة   8الحد األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو  •

 .ال يحتاج المشاركون إلى أن يكونوا ضيوفاً في الفندق لشراء هذه التجربة •

  info@taskonaklar.comإلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر •

 .بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين •
 

 الشروط واألحكام 

 .وتخضع للتوافر وقت الحجز  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  .1
عاماً من   18ة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن عاماً فما فوق؛ يجب مرافق 18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  .2

 .قبل أولياء أمورهم 
 info@taskonaklar.com إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر .3
 .بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين .4
 .المشاركون إلى أن يكونوا ضيوفاً في الفندق لشراء هذه التجربةال يحتاج  .5
ليرة تركية   50أشخاص، بتكلفة  8الحد األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو   السعر المدرج هو لشخص أو شخصين. .6

 .لكل شخص إضافي

 

 تاسكوناكالر كابادوكيا فندق 

 

 تجول بين المداخن الخيالية واستمتع بنزهة خاصة مع شخص مميز في وادي كابادوكيا في تركيا 

 الطازجة  واألجبان والفواكه  المخبوزات من تشكيلة مع  المشوي السجق تناول قبل  نوعها من  فريدة طبيعية  منطقة  في  تجول 
 

 التجربة 

 

  انطلق  الطبيعة. أحضان  في مميزة بنزهة وتمتع كابادوكيا، وادي  في  األقدام على  سيراً  لشخصين جولة  في  اليومي روتينك من اهرب

  والجمال الصخرية  بالتكوينات نظرك ومتع الشهيرة، الخيالية المداخن  بين خاصة  استكشافية رحلة   في  فندق تاسكوناكالر كابادوكيا من

ً  يمكنك النار.  حول  مميزة جلسة  في  المشوي  قالسج  بتناول استمتع ثم  قرب، عن للمنطقة  الطبيعي   الكعك من  مختارة مجموعة  تذوق أيضا

  القهوة. أو  الشاي  من  بكوب وجبتك تختتم أن قبل   المحلى والجبن والبسكويت   والموسمية  المجففة والفواكه  البريوش ومعجنات الطازج 

 ً  .ماستركارد  بطاقات  لحاملي حصريا
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Classified : Public 

 

 

 بثمن  يقّدر  ال  ما

  

 .مميز شخص   مع المدهشة الطبيعية والمناظر  المحلية بالمأكوالت االستمتاع

  

 المميزات   أبرز

  

 كابادوكيا وادي   في  خاصة  بجولة انطلق  •

 مميزة  نزهة في   للوادي الرائعة  الصخرية التشكيالت برؤية استمتع •

 الساخنة  المشروبات  مع  الشهية التركية األطباق  تذوق •
 

 التفاصيل 

عاماً من   18عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم التجربة  •

 .قبل أولياء أمورهم 

 .وتخضع للتوافر  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •

ليرة   100أشخاص، بتكلفة  12السعر المدرج هو لشخص أو شخصين. الحد األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو  •

 .تركية لكل شخص إضافي 

 .ال يحتاج المشاركون إلى أن يكونوا ضيوفاً في الفندق لشراء هذه التجربة •

 يمكن للمشاركين تقديم طلباتهم فيما يتعلق بقائمة الطعام في وقت الحجز  •

 info@taskonaklar.com إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر •

 .بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين •
 

 الشروط واألحكام 

 

 .وتخضع للتوافر وقت الحجز  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  .1
عاماً من   18مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن عاماً فما فوق؛ يجب  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  .2

 .قبل أولياء أمورهم 
 info@taskonaklar.com إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر .3
 .بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين .4
ليرة   100أشخاص، بتكلفة  12المدرج هو لشخص أو شخصين. الحد األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو السعر  .5

 .تركية لكل شخص إضافي 
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Classified : Public 

 

 

 فندق تاسكوناكالر كابادوكيا 
 

 لها في فندق تاسكوناكالر تذوق النبيذ المحلي الممتاز بجانب وجبات خفيفة وإطالالت ال مثيل  

 .استمتع بجلسة تذوق نبيذ مميزة مع مرشدين مختصين ووجبات خفيفة مثالية في فندق كهف تاسكوناكالر
 

 التجربة 

اكتشف نكهات كابادوكيا المذهلة واستمتع بأجوائها الخاصة مع جلسة تذوق نبيذ لشخصين بصحبة مرشدين مختصين في فندق  

تشكيلة متنوعة من أفضل أنواع النبيذ المحلي، ومتع نظرك بإطالالت الريف الخالبة برفقة شخص مميز. تشمل  تاسكوناكالر. تذوق 

تم اختيارها خصيصاً لتناسب    - جلسة التذوق طبق من أجبان األناضول، باإلضافة إلى الفواكه اللذيذة ومجموعة متنوعة من المكسرات 

 .تركارد النبيذ الُمقدم. حصرياً لحاملي بطاقات ماس

 

 بثمن  يقّدر  ال  ما

  

 تذوق نبيذ كابادوكيا بنكهاته الغنية واللذيذة في مكان فريد مع شخص مميز

  

 المميزات   أبرز

  

 قم بزيارة فندق تاسكوناكالر واستمتع بجلسة مميزة مع إطاللة رائعة على كابادوكيا. •

 تاريخها. تذوق مجموعة متنوعة من أصناف النبيذ المحلي وتعرف على  •

 تمتع بالنبيذ مع تشكيلة مثالية من أجبان األناضول والفواكه والمكسرات.  •
 

 التفاصيل 

 .عاماً فما فوق  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  •

 .2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •

 .يمكن للضيوف اإلضافيين الحضور مقابل رسوم إضافية •

 .المشاركون إلى أن يكونوا ضيوفاً في فندق تاسكوناكالر لشراء هذه التجربةال يحتاج  •

 .سيتم االتصال بحامل البطاقة من قبل ممثل "برايسليس" في إسطنبول إلبالغه بالمزيد من التفاصيل عند إتمام عملية الشراء •

 .خص واحد أو شخصين% حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد، وهو لش10السعر المدرج هو سعر مخفض بنسبة  •

 .ليرة تركية لكل شخص إضافي 210أشخاص، بتكلفة   4الحد األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو  •

 .info@taskonaklar.com إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر •

 .بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين •

 .ك أن تكون مقيماً في الفندق لشراء هذه التجربة ال يتوجب علي  •



 

Classified : Public 

 

 

 

 الشروط واألحكام 

 
 وتخضع للتوافر وقت الحجز.  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  .1
 عاماً فما فوق.  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  .2
 . info@taskonaklar.comإلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر  .3
 بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين. .4
 ال يحتاج المشاركون إلى أن يكونوا ضيوفاً في فندق تاسكوناكالر لشراء هذه التجربة.  .5
حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد، وهو لشخص واحد أو شخصين. الحد  % 10السعر المدرج هو سعر مخفض بنسبة  .6

 ليرة تركية لكل شخص إضافي.   210أشخاص، بتكلفة  4األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو 

 

 فندق تاسكوناكالر كابادوكيا 
 

 ى توركتين في واد منعزل في كابادوكيا إعداد الشيف مصطفاستمتع بوجبة خاصة من 

 استمتع بقائمة من األطباق الموسمية الطازجة المعدة حسب ذوقك وسط أجواء طبيعية ال مثيل لها 
 

 التجربة 

"الند روفر" من  متع حواسك بوجبة خاصة لشخصين من إعداد الشيف مصطفى توركتين في واد منعزل في كابادوكيا. انطلق في سيارة  

فندق تاسكوناكالر إلى طاولتك الخاصة المحاطة بروعة المداخن الخيالية الشهيرة، واحظى بتجربة مخصصة مع قائمة تذوق من أشهى  

 .األطباق الموسمية وزجاجة نبيذ محلي، قبل أن يعود بك السائق الخاص إلى الفندق. حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد

  

 بثمن  يقّدر  ال  ما

  

 مشاركة وجبة خاصة مع شخص مميز محاطاً بروعة التاريخ والطبيعة 

  

 المميزات   أبرز

  

 تلذذ بوجبة عشاء مميزة مع نبيذ محلي ممتاز •

 تناول العشاء في مكان خاص وسط واد منعزل  •

 استمتع بسحر منطقة كابادوكيا •
 

 التفاصيل 

 وتخضع للتوافر.  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •

 المدرج هو لشخص أو شخصين.السعر  •

 % حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد. 10السعر المدرج هو سعر مخفض بنسبة  •



 

Classified : Public 

 

 

 ليرة تركية لكل شخص إضافي.  1200أشخاص، بتكلفة   5الحد األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو  •

  18ضيوف الذين تقل أعمارهم عن عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة ال 18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  •

 عاماً من قبل أولياء أمورهم. 

 ال يحتاج المشاركون إلى أن يكونوا ضيوفاً في الفندق لشراء هذه التجربة.  •

 تشمل قائمة التذوق المخصصة خيارات نباتية وخالية من الغلوتين.  •

 info@taskonaklar.com إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر •

 بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين. •
 

 

 الشروط واألحكام 

 
 وتخضع للتوافر وقت الحجز.  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  .1
عاماً من   18مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن عاماً فما فوق؛ يجب  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  .2

 قبل أولياء أمورهم. 
 info@taskonaklar.com إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر .3
 بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين. .4
 لمشاركون إلى أن يكونوا ضيوفاً في الفندق لشراء هذه التجربة. ال يحتاج ا .5
% حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد، وهو لشخص واحد أو شخصين. الحد  10السعر المدرج هو سعر مخفض بنسبة  .6

 ليرة تركية لكل شخص إضافي.  1200أشخاص، بتكلفة  5األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو 

 

 فندق تاسكوناكالر كابادوكيا 
 

 استمتع بعشاء خاص على ضوء الشموع في كهف تاريخي بالقرب من فندق تاسكوناكالر، كابادوكيا 

 دلل نفسك مع وجبة شهية وزجاجة نبيذ داخل كهف تاريخي خالب 
 

 التجربة 

 

 النبيذ من زجاجة  مع  المأكوالت أشهى  تذوق  كابادوكيا. ،تاسكوناكالر فندق   بجوار تاريخي كهف  داخل  لشخصين خاص بعشاء نفسك  دلل

 بوديانها تشتهر التي  للمنطقة الطبيعي بالجمال نظرك ومتع السنين، آالف  منذ منحوت كهف  داخل   الشموع ضوء   على الممتاز المحلي

ً  رة. الشهي  الخيالية  والمداخن  األرض، تحت  المنحوتة وقراها المهيبة،  .ماستركارد بطاقات لحاملي  حصريا

  

 بثمن  يقّدر  ال  ما

  

 .مشاركة األطباق اللذيذة في مكان ال مثيل له 
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Classified : Public 

  

 

 

 

 المميزات   أبرز

  

 كابادوكيا ،تاسكوناكالر فندق  من بالقرب  تاريخي كهف  في الشموع  ضوء  تناول العشاء على •

 تشارك أشهى األطباق اإلقليمية والنبيذ المحلي  •

 روعة الكهف التاريخي ومناظر المنطقة الخالبة اكتشاف  •
 

 

 التفاصيل 

 وتخضع للتوافر.  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •

 السعر المدرج هو لشخص أو شخصين. •

 ليرة تركية لكل شخص إضافي.  1200أشخاص، بتكلفة   6الحد األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو  •

 % حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد. 10بنسبة السعر المدرج هو سعر مخفض  •

عاماً من   18عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  •

 قبل أولياء أمورهم. 

 ال يحتاج المشاركون إلى أن يكونوا ضيوفاً في الفندق لشراء هذه التجربة.  •

 info@taskonaklar.com عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبرإلجراء الحجز،  •

 بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين. •
 

 

 الشروط واألحكام 
 

 وتخضع للتوافر وقت الحجز.  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  .1
عاماً من   18عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  .2

 قبل أولياء أمورهم. 
 ar.cominfo@taskonakl إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر .3
 بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين. .4
 ال يحتاج المشاركون إلى أن يكونوا ضيوفاً في الفندق لشراء هذه التجربة.  .5
أشخاص   6ليرة تركية لكل شخص إضافي )حتى  1200أشخاص، بتكلفة   6الحد األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو  .6

 أشخاص إضافيين( 6تركية )أكثر من ليرة  1000إضافيين( أو 
 % حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد. 10السعر المدرج هو سعر مخفض بنسبة 
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Classified : Public 

 

 

 

 فندق تاسكوناكالر كابادوكيا 
 

 تاسكوناكالر، كابادوكيا اختر واحدة من بين ثالث جوالت مجانية عند حجز إقامتك في فندق 

  بصحبة جولة  أو طهي،  درس أو المربى صنع لتعليم وورشة  سياحيين  مرشدين مع جولة  أو  الفخار، لصناعة تعليمية ورشة بين اختر

 .المميز الكهف  فندق   في  اإلقامة عند الطبيعة في  نزهة مع سياحيين مرشدين
 

 التجربة 

 

تاسكوناكالر كابادوكيا واحصل على تجربة مميزة بالمجان. اختر واحدة من بين ثالث تجارب متاحة: إما جولة  استمتع بإقامتك في فندق 

بصحبة مرشدين سياحيين في وادي كابادوكيا الخالب ونزهة خاصة مع تشكيلة من الشاي والقهوة والكعك والمعجنات والفواكه الموسمية  

أو ورشة عمل لتعليم صنع الفخار في حديقة الفندق ذات المناظر الخالبة أو في شرفة غرفتك  والجبن المحلي والفواكه المجففة وغيرها؛ 

 .الخاصة؛ أو جولة في الوادي مع ورشة عمل لصنع المربى أو درس في الطبخ، بحسب الموسم. حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد

  

 ما ال يقّدر بثمن 

  

 .رفقة أشخاص مميزيناستكشف أفضل ما يمكن أن تقدمه كابادوكيا ب 

  

 أبرز المميزات 

  

   احصل على تجربة مجانية عند اإلقامة في فندق تاسكوناكالر كابادوكيا •

اختر بين ورشة تعليمية لصناعة الفخار، أو جولة بصحبة مرشدين سياحيين مع نزهة، أو جولة مع ورشة لتعليم صنع  •

 المربى أو درس طهي 

 ابادوكياتمتع بالمناظر الطبيعية الخالبة لك •
 

 التفاصيل 

عاماً من   18عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  •

 .قبل أولياء أمورهم 

 .وتخضع للتوافر  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •

 .حجز   15التجربة متاحة ألول  •

المشمولين في حجز واحد االستفادة من التجربة المجانية؛ ولكن، ال يمكنهم اختيار تجارب مختلفة بشكل  يمكن لجميع الضيوف  •

 .فردي 

 

 



 

Classified : Public 

 

 

التجربة متاحة لألنواع التالية من الغرف: جناح جونيور، جناح مع غرفة واحدة، جناح عائلي، جناح مع تراس، جناح ملكي مع   •

حمام ساخن خارجي، وجناح كينغ مع حوض استحمام ساخن  حوض استحمام ساخن خارجي، جناح كوين مع حوض است 

 .خارجي 

 info@taskonaklar.com إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر •

 .بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين •

العرض، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني من "برايسليس" تتضمن الرمز الترويجي الفريد الخاص بك  بعد التسجيل في هذا  •

والرابط الذي سيوصلك إلى صفحة االتصال الخاصة بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا. بمجرد تلقي جميع المعلومات، عليك إجراء  

 .الحجز في الفندق خالل أسبوعين

واقتباس الرمز    info@taskonaklar.comبر دق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عإلجراء الحجز، عليك االتصال بفن  •

 .الفريد الخاص بك للحصول على واحدة من بين ثالث تجارب مجانية تم اختيارها خصيصاً لحاملي بطاقات ماستركارد

•  ً  .ترتيب تاريخ ووقت التجربة المختارة عبر نفس معلومات االتصال اعتماداً على تاريخ إقامتك، يمكنك أيضا

 .الحجوزات التي تتم بدون الرمز الترويجي الفريد ستعد غير صالحة •
 

 الشروط واألحكام 
 

مشترك من "ماستركارد برايسليس" وأسرهم أو أصدقائهم المقيمين معهم تحت نفس الحجز بإحدى التجارب   15سيستمتع أول  .1
  ورشة  مع  جولة  أو نزهة،  مع سياحيين مرشدين بصحبة  جولة  أو  الفخار، لصناعة تعليمية ورشة  إما: الحصرية الثالث التالية

 .بحسب الموسم طهي  درس  أو المربى صنع لتعليم
 

 .وتخضع للتوافر وقت الحجز  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  .2
 

عاماً من   18عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18أعمارهم التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ  .3
 .قبل أولياء أمورهم 

 
بعد التسجيل في هذا العرض، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني من "برايسليس" تتضمن الرمز الترويجي الفريد الخاص بك   .4

ناكالر كابادوكيا. بمجرد تلقي جميع المعلومات، عليك إجراء  والرابط الذي سيوصلك إلى صفحة االتصال الخاصة بفندق تاسكو
 .الحجز في الفندق خالل أسبوعين

 
واقتباس الرمز    info@taskonaklar.comبر إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً ع .5

على واحدة من بين ثالث تجارب مجانية تم اختيارها خصيصاً لحاملي بطاقات ماستركارد. اعتماداً  الفريد الخاص بك للحصول 
على تاريخ إقامتك، يمكنك أيضاً ترتيب تاريخ ووقت التجربة المختارة عبر نفس معلومات االتصال. الحجوزات التي تتم بدون  

 .الرمز الترويجي الفريد ستعد غير صالحة 
 

احدة، جناح عائلي، جناح مع تراس، جناح ملكي مع  نواع التالية من الغرف: جناح جونيور، جناح مع غرفة والتجربة متاحة لأل .6
حوض استحمام ساخن خارجي، جناح كوين مع حوض استحمام ساخن خارجي، وجناح كينغ مع حوض استحمام ساخن  

 .خارجي 
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 تاسكوناكالر كابادوكيا فندق 
 

 شاهد شروق الشمس مع وجبة فطور مميزة في وادي كابادوكيا 

اتجه إلى الموقع في سيارة "الند روفر ديفندر"، واستمتع باإلطالالت الساحرة مع مجموعة مختارة من المأكوالت المحلية التي سيقدمها  

 لك نادلك الخاص 
 

 التجربة 

كابادوكيا في تركيا مع فطور تقليدي شهي. انطلق أوالً مع شخص مميز في سيارة "الند روفر ديفندر"  شاهد شروق الشمس فوق وادي 

واتجه إلى الوادي، حيث ستكون بانتظارك وجبة اإلفطار التي أعدها لك طهاة فندق تاسكوناكالر. متع نظرك بالتكوينات الصخرية التي  

اء الساخن بألوانها الزاهية وهي تتصاعد وتزين السماء، بينما يقدم لك النادل الخاص بك  تشتهر بها منطقة كابادوكيا، وشاهد بالونات الهو

 .وجبة إفطار تركية تقليدية تضم مجموعة متنوعة من األطباق الشهية. حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد

  

 بثمن  يقّدر  ال  ما

  

 .وشخص مميزتمتع بمنظر شروق الشمس فوق الوادي الساحر مع فنجان قهوة ساخن  

  

 المميزات   أبرز

  

 شاهد كيف تنعكس أشعة الشمس على حواف تكوينات "المدخنة الخيالية" الصخرية في كابادوكيا •

 تذوق وجبة إفطار تركية تقليدية بينما تراقب المئات من بالونات الهواء الساخن الملونة  •

 "استمتع بخدمة النقل المجاني في سيارة "الند روفر ديفندر •
 

 التفاصيل

عاماً من   18عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  •
 .قبل أولياء أمورهم 

 .2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •

 .السعر المدرج هو لشخص أو شخصين •

 .اقات ماستركارد% حصرياً لحاملي بط10السعر المدرج هو سعر مخفض بنسبة  •

 .يمكن للضيوف اإلضافيين الحضور مقابل رسوم إضافية •

 .ليرة تركية لكل شخص إضافي 320أشخاص، بتكلفة   5الحد األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو  •

 . info@taskonaklar.comر إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عب  •

 .بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين •



 

Classified : Public 

 

 

 

 الشروط واألحكام 
 

 وتخضع للتوافر وقت الحجز.  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  .1
عاماً من   18عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  .2

 قبل أولياء أمورهم. 
 . info@taskonaklar.comالحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر   إلجراء .3
 بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين. .4
 السعر المدرج هو لشخص أو شخصين. .5
 ليرة تركية لكل شخص إضافي.  320بتكلفة  أشخاص،  5الحد األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو  .6
 % حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد. 10السعر المدرج هو سعر مخفض بنسبة  .7

 

 فندق تاسكوناكالر كابادوكيا 
 

 ي فندق تاسكوناكالر كابادوكيا استمتع بجولة في الوادي الساحر ثم انضم إلى ورشة عمل لصنع المربى ف

تجول بين المداخن الخيالية واقطف الفواكه الموسمية لصنع مربى طازج، أو احصل على المكونات الطازجة من السوق لحضور حصة  

 طهي خارج الموسم 
 

 التجربة 

 

المربى في فندق تاسكوناكالر كابادوكيا.  استمتع بالتجول في وادي كابادوكيا وقطف الفواكه الطازجة، ثم انضم إلى ورشة لتعليم صنع 

تأمل في منظر المداخن الخيالية المذهلة، واقطف الفواكه الموسمية مثل التفاح والخوخ األحمر والمشمش. بعد ذلك، سيكون بإمكانك أخذ  

ات طازجة من سوق  الفواكه التي قطفتها إلى الفندق للمشاركة في ورشة خاصة لتعليم طريقة صنع المربى، أو ستحصل على مكون 

 .المزارعين خارج الموسم لحضور حصة طهي للذواقة في منزل قروي. حصرياً لحاملي بطاقات ماستركارد

  

 بثمن  يقّدر  ال  ما

  

 .التمتع بأفضل ما تقدمه كابادوكيا من طبيعة خالبة وطعام لذيذ مع المسافرين المفضلين لديك

  

 المميزات   أبرز

  

 ساحر وشاهد المداخن الخيالية تجول في وادي كابادوكيا ال •

 اقطف الفواكه الموسمية الطازجة لتستخدمها في ورشة عمل لتحضير المربى •

 احصل على درس في فن الطهي باستخدام مكونات طازجة من السوق خارج الموسم  •
 

 



 

Classified : Public 

 

 

 

 

 

 التفاصيل 

عاماً من   18الضيوف الذين تقل أعمارهم عن عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  •

 قبل أولياء أمورهم. 

 للتوافر. وتخضع  2022ديسمبر  31التجربة صالحة حتى  •

 السعر المدرج هو لشخص أو شخصين. •

 ليرة تركية لكل شخص إضافي.  100أشخاص، بتكلفة   6الحد األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو  •

 نوا ضيوفاً في الفندق لشراء هذه التجربة. ال يحتاج المشاركون إلى أن يكو •

 info@taskonaklar.com إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر •

 بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين. •
 

 

 الشروط واألحكام 

 
 وتخضع للتوافر وقت الحجز.  2022ديسمبر  31صالحة حتى التجربة  .1
عاماً من   18عاماً فما فوق؛ يجب مرافقة الضيوف الذين تقل أعمارهم عن  18التجربة صالحة للمشاركين الذين تبلغ أعمارهم  .2

 قبل أولياء أمورهم. 
 info@taskonaklar.com إلجراء الحجز، عليك االتصال بفندق تاسكوناكالر كابادوكيا مباشرةً عبر .3
 بعد شراء التجربة، يجب إتمام الحجز خالل اسبوعين. .4
 ال يحتاج المشاركون إلى أن يكونوا ضيوفاً في الفندق لشراء هذه التجربة.  .5
 السعر المدرج هو لشخص أو شخصين. .6
 ليرة تركية لكل شخص إضافي.  100أشخاص، بتكلفة   6الحد األقصى لعدد األشخاص في هذه التجربة هو  .7
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