
be our B2B partner
b2b.zakher.travel

Explore best of Turkiya 
with Zakher Travel Agency!
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Turkiya

zakher.travel.turkiya

 اكتشفوا تركيا مع
�كة زاخر

Reservation of hotels in relevant prices;
Air ticket sales;
Professional guide translators (male and female);
 Transfer services;
Organization of tours for individuals, groups 
and families
Organization of regional & city tours within Turkiya
Hunting tours;
Shopping tours;
Organizing photography tours;
Legal Services;
VIP services;
VISA-support services;
Travel insurance;
Picnic tours.

Tourism and travel-related services
provided by Zakher agency:

تقدم شركة زاخر للسياحة والسفر خدماتها التالية

حجوزات كافة الفنادق  بأسعار تنافسية
حجوزات تذاكر الطيران 
خدمات ا�رشاد السياحي والترجمة (نساء و رجال) 
تأمين وسائل النقل 
تنظيم رح�ت خاصة ل�فراد و المجموعات و العوائل 

جو�ت منظمة في اهم مدن تركيا  السياحية
تنظيم رح�ت الصيد 
تنظيم رح�ت التصوير 
تنظيم جو�ت التسوق 

مساعدة حقوقية
VIPخدمات كبار الشخصيات 
المساعدة في الحصول على تاشيرة الدخول 
التأمين الصحي للسفر 
تنظيم رح�ت الشواء والباربيكيو 
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TURKIYA OFFICE   مكتب تركيا

zakher.travel

 

+90 543 171 68 65 
turkey@zakher.travel

zakher.travel.turkiya

 

+90 543 171 68 65 
turkey@zakher.travel

Turkiya



الجوالت الس�اح�ة في تر��ا
جولة اسطنبول

آيا صوفيا

قصر توبكابي

كنيسة سيسترن

ساحة السلطان أحمد والمسجد ا¤زرق

متحف القصر الكبير للفسيفساء

متحف الفنون التركية وا�س�مية

̈ثار متاحف اسطنبول ل

قصر دولما بهجة

تقسيم , شارع ا�ستق�ل

برج جا�تا , مضيق البوسفور

منطقة سيمبيرليتاس

جولة التسوق
بازار التوابل , جراند بازار

مراكز التسوق : جواهر اسطنبول

زورلو , استاينا بارك (ماركات فاخرة)

مول اوف اسطنبول ، منفذ فيا / بورت (يوجد خيارت ل�طفال)

إعمار سكوير (سكاي فيو وأكواريوم ، ماركات فاخرة)

 فينسيا ميجا اوتلت, وادي اسطنبول

أكوا فلوريا (أكبر حوض مائي)

مركز تسوق كانيون

فيا�ند (مناطق الجذب السياحي)

الب�ديوم ، بوياكا أفم

جولة سابنجا
بحيرة سبانجا

المنزل العضوي

كارتيبي (مركز تزلج)

الش��ت

جولة بورصة
مسجد بورصة

تلفريك جبل أولوداغ

مصنع الراحة التركية

مناحل العسل

صناعة المربى المحفوظة

سوق الحرير

الحمام التركي العتيق 600 عام

حديقة الحيوان

 جولة طرابزون
أوزنجول

مصنع الشاي

ش��ت ياباي

هدير نيبى , وادي فيرتينا

آيدر , بحيرة سيرا

سومي� مانستر

جولة ريزي
 ش�ل ريزي أجاران

الهضبة المرتفعة

قلعة زيل بولوفيت

جولة أنطاليا
 مدينة الم�هي

ش�ل دودين

تلفريك أنطاليا

باموكالي

أنطاليا للغوص

ضفاف نهر أنطاليا



TOURS IN TURKIYA

ISTANBUL TOUR
Hagia Sophia 

Topkapi Palace , Basilica Cistern

Sultanahmet Square & Blue Mosque 

Grand Palace Mosaics Museum

Museum of Turkish & Islamic Arts

Istanbul Archaeology Museums

Dolmabahce Palace 

Taksim , Istiklal Street

Galata Tower, Sirkeci

Bosphorus Cruise

 Cemberlitas

SHOPPING TOUR
Spice Bazaar , Grand Bazaar

Malls : Istanbul Cevahir 

Zorlu shopping centre , Istinye Park (luxury brands)

Mall of Istanbul, Via/Port outlet ( has option for the kids)

Emaar square ( skyview and aquarium, luxury brands ) 

Vadiistanbul  , Venezia Mega outlet

Aqua Florya (biggest aquarium)

Kanyon, Palladium  , Buyaka avm

Vialand (theme park attractions)

SAPANCA TOUR
Sapanca lake

Organic house

Kartepe (snowhill)

Waterfalls

BURSA TOUR
Bursa ulucamii

Teleferik   Uludağ mountain

Turkish delight manufacturing

Honey manufacturing

Jam preserved manufacturing

Silk market 

600 years old Antique Turkish bath

Zoopark

TRABZON TOUR
Uzungol tour

Tea  Factory

Yapay Waterfalls

Hidir Nebi tour

Firtina Vadi , Ayder tour

Sera Lake tour

Sumela Manastr

RIZA TOUR
Rize agaran waterfull

Elevit plateau

Zil polovit castle

ANTALYA TOUR
Theme Park ( The Land of Legende)

Duden Waterfall

Antalya Cable Car

Pamukkale

Antalya Diving

Antalya River Raffting


