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لعل من االشیاء الممیزة والتي تتمیز بھا انطالیا الحمامات 

التركیة التقلیدیة ، والتي تعطي مساحة من االسترخاء 
 واالستمتاع باللحظات ال تنسى .

 
 

 فازالة متاعب االیام التي تتصاعد مع الروتین تحتاج للحظات انفصال كلي مع اوقات ذات خصوصیة رائعة .
 

وتنتشر ھذه  الحمامات في المنتجعات ، ولكن ھناك حمامات البد من تسلیط الضوء علیھا النھا بمنزلھ  الحمامات 
 التاریخیة القدیمة ، وتقع ھذه الحمامات في المدینة القدیمة .

 
 -ونذكر منھا :

 
1– Balik Pazari Hamam 
 
 

یتمیز ھذا الحمام بتاریخة العریق الذي یجعل 
منھ نقطة مضیئة في ھذا العالم ، ویعود تاریخة 

سنة ، وتنقسم الخدمات في ھذا  700إلى ما قبل 
الحمام إلى قسمین ، احدھا فقط حمام ، اما االخر 

فھو یشمل الحمام مع مساج بالزیوت العطریة 
او مساج الصابون وتختلف االسعار حسب 

 نوعیة الحمام المختار .
 
 

 لیرة  10فان كان حمام فقط السعر 
اما اذا كان یشمل مساج بالزیوت العطریة او 

لیرة ،  40مساج الصابون فان السعر یكون 
ربما ال تكون االسعار غالیة مقابل شعورك بعد 

االنتھاء من ھذا المساج او ذاك الحمام فالروائع 
اسعار ، فضم ھذه الرائعة إلى روائعك في 

 السفر .

 
 

 الحمامات 

 

 

االجمل في ھذا الحمام انھ منفصل كل جنس 
على حدة ، تنفس ِ عمیقا ثمة رائعة تنتظرك 

 في انطالیا الحیاة .
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2– Sefa Hamam 
 

كذلك ھذا الحمام تفوح منھ رائحة االیام الجمیلة ذات 
الرائحة الخالدة بما تحملة من جمال ، فالماضي ھنا 

یاتیك مرتدین اجمل حلھ ، فاعطي نفسك قلیال من 
الوقت لتحصل على الكثیر من االیجابیات في شعورك 

 بالراحة وبعدك عن روتین الحیاة الممل .
 

ال یقل شان ھذا الحمام عن سابقة ، فیعود تاریخة 
سنة ، وتنقسم الخدمات كذلك إلى  600ھو االخر إلى 

قسمین ، احدھا فقط حمام ، اما االخر فھو یشمل 
الحمام مع مساج بالزیوت العطریة او مساج 

 الصابون وتختلف االسعار حسب نوعیة الحمام المختار .
 

لیرة ،اما اذا كان یشمل مساج بالزیوت العطریة او مساج الصابون فان السعر یكون  15فان كان حمام فقط السعر 
 لیرة . 40
 

 تعلم كیف تدلل نفسك ، فھناك ایام لن  تعود وربما لن یحالفك الحظ بالعودة  مرة أخرى .
 .  Kaleiciانظر خریطة   

 

 


