
 هامـــــــــة نصـــائح

 االولى للمرة تركيا سيزورون لمن وخصوصا السائحين االخوة تخص التى النصائح بعض ايراد هنا نود

 سيحتاجها لمن مفيدة ستكون أنها نعتقد والتى ،

 لهذه الحجز على جاهدين واعملو مبكر وقت في تركيا الى رحلتكم قرار باخذ تقومو أن جاهدين حاولو

 ، بها الموثوق السياحية الشركات احدي طريق عن الرحلة

 أقل االسعار كانت كلما مبكرا حجزك كان فكلما

 السياحية الشركات عروض طريق عن تركيا الى ياتون الذين السائحين االخوة على

 كرحلة الداخلية ورحالتها اسطنبول بمدينة تختص التى تلك وخصوصا لهم ستقدم التى الرحالت السعار جيدا ينتبهوا ان

 الشركات رحالت اسعار وبين التقرير هذا خالل المدرجة االسعار بين يقارنو وان ، شابه وما صوفيا وايا أحمد السلطان

 المقدمة العروض بين التمييز و االختيار حرية لهم ويكون المقدمة

 من اصطنبول مدينة في وخصوصا لها يتعرض ان الممكن من والتى واالحتيال النصب لعمليات السائح ينتبه أن يجب

 : ذلك على ومثال ، واالحتيال النصب بعمليات متخصصون اناس قبل

 يجب المسألة هذه ولتفادي ، مثال متجرا او مطعم في سواءا لكم المقدمة االسعار في احتيال لعملية تتعرضو أن .1

 مختلفة اماكن عدة في المقدمة االسعار بين وتقارنو شراؤه المراد الشئ سعر عن اوال تسألو ان

 من خدماتهم عليكم ويعرضون العربية باللغة ينطقون أشخاص قبل من واحتيال نصب لعملية تتعرضو ان .2

 مع للتجاوب النتيجة وتكون ، االشخاص من العديد مع دائما تتكرر المسألة وهذه ، ذلك شابه ما أو ليلية سهرات

 لهم االستجابة اال امامكم يكون نول ، شئ ال بمقابل اموال من تملكون ما كل على السيطرة هي االشخاص اولئك

 الفخ في وقعتم قد تكونو ان بعد

 او شقق او فيالت كاستئجار السياحية خدماتهم عليكم يعرضون ربما اخرين ألشخاص جيدا تنتبهو أن يجب .3

 التى تلك عن منخفضة ستكون اسعارهم ان يوهموكم ان وسيحاولو رحالت عليكم يعرضون او سيارات

 التى الشركات بعض هناك وربما ، تماما مرضية غير النتيجة وتكون المستضيفة السياحية الشركة من تلقيتموها

 والخارجية الداخلية الرحالت بيع في االخرى الشركات سياح على االستيالء على جاهدا تعمل

 ال ما عليكم ستوفر النها للمدينة الداخلية رحالتكم في الداخلية المواصالت من االستفادة المستطاع قدر تحاولو ان يجب

 ربما - فاخرة بانها زوارها توهم التى المطاعم مع تتعاملو ال ان يجب وكذلك ، الخارجية مصاريفكم من 09%  عن يقل

 السياحة االماكن في وخصوصا ما نوعا المتوسطة والمقاهي المطاعم مع تتعاملون و – كذلك كانت

 ، المفروشة الشقق أو الفنادق باجور يتعلق فيما الكثير عليكم ستوفر العروض لكم تقدم التى السياحية الشركات ان تعلمو أن يجب

 يقل ال ما منها الربح نسبة وتكون الطيران تذاكر كذلك و الفنادق هذه خلف من هي االولى الشركات هذه استفادة كانت وان وحتى

 لذلك ، الطيران بتذاكر يتعلق فيما أيضا وكذلك ، سنويا الغرف باستئجار وتقوم محددة فنادق مع تتعامل النها نظرا وذلك% 05 عن

 المسألتين هاتين يخص فيما سعرا دائما االفضل لك ستقدم الشركة ان مطمئنين تكونو ان يجب

 المحطة الى للوصول العادية المواصالت تستخدمو ان كبيرة عائلة كنتم اذا المفضل فمن جزراالميرات رحلة يخص فيما

 مرتفعة الرحالت لهذه السياحية الشركات اسعار تكون ما عادة ألنه بالتقرير مذكر هو كما االميرات جزء الى ستنقلهم التى

 الرحلة لهذه الحقيقية التكاليف مع أبدا تتناسب ال وهي جدا

 ان مناطق عدة بزيارة وترغبون عائلة او مجموعة وكنتم مدينة أي في داخلية بجولة بالقيام ترغبون كنتم اذا يستحسن

 عملية في كبيرا وقتا وفرتم قد وستكونون دوالر وخمسين المئة سعرها يتجاوز فلن ، بكم خاصة بسائقها سيارة تستاجرو

 واحد يوم في الداخلية المناطق من العديد رؤيتكم قدرة من واستفدتم التنقل



 نقل حافالت تستقلو أن فننصحكم المدن بين وللتنقل الخارجية رحالتكم في السياحيين المرشدين عن االستغناء قررتم اذا

 بسائقها خاصة سيارة استئجار اسعار وكذلك الرحالت باسعار مقارنة جدا مناسبة اسعارها الن المدن بين

 في% 11 الضريبة قيمة استرداد من للتمكن وذلك بشراءه تقومون شئ لكل فاتورة على للحصول جاهدين تعملو ان يجب

 المسمى المكان من وذلك المغادرة وقت المطار

Global Blue Office 

 بااليجاب ذلك فسينعكس ، غذاء بوجبة ولو تشركوه وان السائق هذا اكرام تتناسو فال بسائقها سيارة استئجار قررتم اذا

 وفائدة متعة اكثر رحلتكم وتكون عليكم

 ان ممكن والتى السرقة عمليات من االزدحام وقت في وخصوصا تحذروا ان فيجب العامة الحافالت استخدام قررتم اذا

 تشعروا ان دون لها  تتعرضو

 عنها تبحثون التى المعلومات من بعضا المتواضع التقرير هذا في نذكر لم اننا او استفسار الي بحاجة انكم مشعرت حين

 ممتع ووقت طيبة برحلة لكم تمنياتنا مع ، مراسلتنا في تتوانو ال أن فنرجو


