
مدینة إسطنبول من المدن السیاحیة الرائعة ، 
والتي تتمیز بشعبیة كبیرة ، فھناك العدید من 

 .المیزات الرائعة التي جعلتھا كذلك 
 
 

 .وال عجب بان تضم مدینة إسطنبول العدید من الفنادق ، ذات المستویات المختلفة ، التي ترضي الجمیع 
 

 .فھناك العدید من الفنادق في االماكن السیاحیة والتاریخیة تقریبا 
 

 .البدایة یتوجب علیك معرفة المكان ، الذي تود االقامة بھ في مدینة إسطنبول في 
 

 -:فان كانت اقامتك في منطقة 
 سلطان احمد  -1

فھي من االماكن التي تعطیك ، فرصة رائعة للتعرف على االماكن التاریخیة ، وھي االفضل دون شك لعشاق 
 .التاریخ والمعالم التاریخیة ، فھي تضم العدید من الفنادق ،  بمستویات مختلفة  ومناسبة 
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 الفنادق في إسطنبول 

 
Hotels in Istanbul 



 -:اما اذا كنت تود اإلقامة في 
 منطقة میدان تقسیم  -2
 

فان ھذا الجانب من مدینة إسطنبول ، ھو الجانب الحدیث ویضم العدید من الفنادق كذلك ، بمستویات مختلفة 
 .وراقیة ، باالضافة لذلك یضم العدید من المقاھي والمطاعم ، ومراكز التسوق 

 
 

 .  Istiklal Caddesiكما یمكنك العثور على الفنادق في منطقة تقسیم ، بالقرب من شارع االستقالل للتسوق 
ان منطقة تقسیم تعد من المناطق 

االكثر شعبیة في إسطنبول ، سواء 
 .للسیاح او السكان المحلیین 

 
 
 
 

ومن الرائع بان الحافالت ذھابا وایاب 
إلى  المطار ، تنطلق من میدان تقسیم 
، فیمكنك بسھولة االستعانة بالحافالت 
عند المغادرة ، او عند وصولك لمدینة 

 .إسطنبول 
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   Istiklal Caddesi    -شارع االستقالل   



 
 
 
 القسم االسیوي وھو ممیز -2
جدا ، حیث اسعار الفنادق اقل  

سعر مما ھي علیھ في القسم 
 .االوروبي 

 
 
 

دائما نقترح علیكم الذھاب مع 
الجوالت السیاحیة الثقة ، فھي 

افضل واكثر راحة من جمیع 
النواحي ، والفنادق تعطي 

خصومات للجوالت السیاحیة ، 
 .باالضافة إلى ان الجوالت تشمل المواصالت من وإلى المطار 

 
 
 

اذا كنت تفضل زیارة إسطنبول دون االستعانة بالجوالت السیاحیة ، علیك الحجز 
 .المسبق للفندق قبل البدء في رحلتك  ، فھذا افضل لك ولعائلتك 

 
 

 . نتمنى لكم إقامة رائعة في فنادق إسطنبول 
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