
be our B2B partner
b2b.zakher.travel zakher.travel

AZERBAIJAN / Baku +994 50 253 22 00 / incoming@zakher.travel

TURKIYE / Antalya +90 531 860 95 20 / turkey@zakher.travel

RUSSIA / Moscow +7 999 553 22 20 / russia@zakher.travel

KAZAKHSTAN / Almaty +7 707 253 22 00 / kazakhstan@zakher.travel

KYRGYZSTAN / Bishkek +996 77 753 22 00 / kyrgyzstan@zakher.travel

UZBEKISTAN / Tashkent +998 97 111 93 86 / uzbekistan@zakher.travel

UAE / Sharjah +971 56 590 21 00 / uae@zakher.travel

SWITZERLAND/ Geneva +41 79 421 94 75 / switzerland@zakher.travel 

UKRAINE / Kyiv +380 99 149 72 00 / ukraine@zakher.travel

POLAND / Krakow +48 514 35 38 73 / poland@zakher.travel

GEORGIA / Tbilisi +995 555 96 15 64 / georgia@zakher.travel

Ağsu

Qusar

Göygöl

Kürdəmir

Sabirabad

 Yevlax 
 Goranboy 

İsmayıllı 

 L nk ran ə ə

 Astara 

 Balakan 
Zaqatala

Qax

Oğuz

Qəbələ
Samux

Tovuz

Şəmkir

Gədəbəy

Daşkəsən

Kəlbəcər

XANKƏNDİ

Laçın Şuşa

Qubadlı
Cəbrayıl

Beylaqan

İmişli

Biləsuvar

Səlyan

Hacıqabul

HacıqabulMərəzə

Xızı

Siyəzən

Dəvəçi

Xaçmaz

Neftaçala

Cəlilabad

YardımlıLerik

Zəngilan

Heydərabad

Şərur
Şahbuz

Qıvraq

Babək
Culfa

Ordubad

Ağdam Ağcabədi

Ağdaş Göyçay

Ağstafa 

 Masallı 

 Saatlı 

 T r-t r ə ə

 Z rdab ə

Füzuli 
Horadiz 

 G nc  ə ə
 Ming çevir ə

 Naxçıvan 

 Sumqayıt 

BAKI

 Ş ki ə

 Şirvan

 B rd  ə ə

 Qazax  Quba 

 Şamaxı

الخدمات الخاصة بالسیاحة والسفر
 التي تقدمھا شركة زاخر

حجز الفنادق في جمھوریة أذربیجان بأسعار مناسبة
بیع تذاكر الطیران

خدمات تأجیر السیارات (والحافالت)
خدمات النقل

مرشد سیاحي  - مترجم (سیدة – رجل)
تنظیم الجوالت السیاحیة لألفراد والجماعات والعائالت

تنظیم الجوالت لكل مدن و محافظات في أذربیجان
جوالت العالج والرعایة الصحیة (الكبریت ، الزیت النفطي ، 

حمامات الملح)
خدمات عقاریة
جوالت الصید
جوالت تسوق

تنظیم جلسات تصویر
VIPجوالت طائرات الھلیكوبتر 

خدمات كبار الشخصیات
فیزا - خدمات الدعم

تأمین السفر•
تقدیم الخدمات القانونیة
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فروعنا



دعونا ننشئ رحلتك الخاصة إلى أذربیجان!
 سنكون سعداء إلنشاء أفضل برنامج سیاحي  من أجلك! 

جولة مدینة باكو

مشاھدة باكو من أعلى المدینة ، السكك الحدیدیة المعلقة
نزھة في البولیفارد ، متحف السجاد ، فینیسا الصغیرة 

رحلة بحریة, متحف التاریخ الوطني
جولة في المدینة القدیمة (برج العذراء ، مسجد الجمعة ، الكرفانات القدیمة ، 

الحمامات ، قصر شیروان شاه ، متحف الكتب المصغرة)
أشھر شوارع باكو - (شارع نظامي)

جولة في حدیقة الغنائم العسكریة
حدیقة  تشمبركاند 

أكبر مسجد في القوقاز - مسجد حیدر
حدیقة الحیوان ، حدیقة البحیرة

مركز باكو لسباق السیارات

جولة أبشیرون

مركز حیدر علییف
بحیرة بویوكشور

معبد النار - "أتیشغا”
مجمع المتحف األثري والتاریخي "غاال”

مركز بینا للفروسیة
جولة قریة باالخاني

جولة قریة وقلعة رامانا
مركز الرمایة نوفخاني
جبل النار - "ینار داغ”

جولة تسوق

سوق الشرق (بازار محلي للحرف الیدویة األذربیجانیة)
البازار األخضر ، بازار تازة (األسواق المحلیة للمكسرات والفواكھ والشاي)

بازارات محلیة (جملة وفردیة) بینا ، سادریك ، كارفانساراي
موالت (بورت باكو مول ، جانجلیك مول ، بارك بولفار ، مركز دنیز)

مول  ٢٨ وبازار محلي تحت األرض

جولة جوبوستان

متحف الفن الصخري من العصر الحجري في قوبوستان (على بعد سبعین كیلومتراً 
من باكو)

البراكین الطینیة
مركز ساداراك للتسوق وبازار الفاكھة (بالجملة والمفرد)

مسجد "بیبي ھیبات”
مطاعم السمك

مركز باكو للرمایة

جولة قوبا

التعرف على طبیعة المنطقة
مصانع قوبا للسجاد, بازار , مصنع ومحل للحلویات

بحیرة شانلیبل وغابة قوبا
نازلي بوالق (الربیع). شالل مست درقاه

حدائق الفاكھة 
شالل تنغالتي
قریة خنالیق

(مالحظة : ینصح للیلة واحدة / یومین)

 جولة قوسار (شاھداغ)

مجمع شاھداغ السیاحي (ركوب التلفریك ، التزلج ، خط االنزالق ، الطیران 
الشراعي ، كوستر شاھداغ ، دراجة ، برج الترامبولین لألطفال ، ركوب 

الخیل ، جولة الدراجات الجبلیة)
جولة في المدینة وبازار محلي
جولة على ضفاف نھر كوسار

جولة قریة الزا والشالل

جولة الشماخي

أقدم مسجد في جنوب القوقاز – مسجد الجمعة. مسجد یدي جومبیز ، ساحة قبر 
عائلة شیرفان شاه

مرصد شماخي لالرصاد الفلكیة
جولة في منتزه شماخي سفاري

مزرعة األلبكة
مصلى ومسجد بیرسات بابا

اسماعیلي - جولة قریة لھج
الجسر المعلق قریة زرنافا باإلسماعیلیة

التجول في قریة لھج (محافظة تاریخیة - محمیة معماریة) زیارة ورشة عمل 
نحاسیة وقت فراغ للتسوق

بحیرة عشیقبیرملي
قریة إیفانوفكا

قریة بسكال

جولة قاباال
شالل السبع الجمیالت

بحیرة  نوھورغول
مجمع توفانداغ السیاحي (ركوب التلفریك والتزلج)

مدینة المالھي "جباالند”
نادي جاباال للرمایة و وادي القمران

جولة في المدینة والبازار المحلي
 (مالحظة : ینصح للیلة واحدة / یومین)

جولة أوغوز - شیكي
شالل خلخال في أوغوز

حدیقة بیو العضویة 
قصر شیكي خان ، قلعة من القرون الوسطى ، ومتحف التاریخ المحلي

قصر كارفانساراي
مسجد محلي وورشة حرف یدویة ومدرسة وبازار

قریة كیش ، الكنیسة األلبانیة
(مالحظة : ینصح للیلة واحدة / یومین) 

جولة كاخ
شالل إلیسو

الجسر القدیم
نھراغشاي

جولة في المدینة القدیمة
شالل مامیرلي

قلعة سموخ غاال

جولة قنجا 
زیارة ضریح نظامي 

جولة في آرتش و جانجا بارك
جولة حدیقة خان

جولة في مدینة كنجھ (منزل الزجاجات ، مسجد شاه عباس ، الحمام القدیم)
جولة البحیرة الزرقاء  وبحیرة مارال

جولة الشاطئ (الصیف)
شبھ جزیرة باكو ، تشتھر بشواطئھا ومطاعمھا الجمیلة (مردكان ، بیلجا ، زیرا ، نوفخاني)

جوالت البحیرة  الزرقاء وبحیرة مارال
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