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 إلى أين تودون الذهاب...
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مواصفات السفر
المميزة والمريحة مع بالزا 
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)السيد محمد أردان )مدير قسم النقل)
(+90.532) 212 55 55

viptransfer@plazatur.com 

 لالستعالمات والحجر

 خدمات بالزا تور للنقل بالسيارات
 بدأت شركة بالزا تور للنقل بالسيارات عملها في مدينة بورصة التركية في مجال النقل والسياحة كما تقدم أيضا خدماتها في مجال الخدمات
 شريكتكم في تقديم الحلول )VIP) الممتازة وتأجير السيارات والخدمات السياحية على المستوى الشخصي والشركات لتصبح من خالل ذلك

المتعلقة في هذا المجال

 تمتلك شركتنا موديالت سيارات مختلفة نوع فخم )في آي بي) من أحدث الطرازات مجهزة وفق أحدث التقنيات لتقديم خدمات النقل وذلك
 باالستعانة بكادرها الخبير في مجال عمله. وتتبنى الشركة من خالل ذلك مبدأ تحقيق رضاء زبائنها الكرام باالعتماد على الخدمات الممتازة .

خدمة رجال االعمال )VIP) على أعلى مستوى من الجودة

 تمتلك شركتنا شهادة د2 المطلوبة في عالم النقل السياحي باإلضافة جميع الشهادات والوثائق الالزمة في هذا المجال. وتمتلك شركتنا أيضا
 أكثر من 35 سيارة فخمة )في آي بي) لديها صالحية الخروج إلى خارج تركيا. وتقدم الشركة خدماتها في مجال النقل على مدى 24 ساعة

.طيلة أيام األسبوع باإلضافة خدمات تأجير السيارات

 بتقديم خدماتها المختلفة لزبائنها الكرام باسم شركة بالزا تور ”A“ تقوم شركتنا التي تمتلك شركتنا شهادة إدارة الوكالة السياحية من الدرجة
لخدمات .التأجير وتسعى من خالل ذلك تلبية احتياجات زبائنها من خالل خدماتها الموثوقة واآلمنة

معلومات عنا



R

plaza VIP Transfers 5

R

معلومات عنا
.تاريخ التأسيس: -1992 22 عاما من الخبرة •
•	 ."A" تمتلك شركتنا شهادة إدارة الوكالة السياحية من الدرجة
عدد الموظفين في العام 2014 هو 120 موظف؟ •
•	 المكاتب داخل تركيا: استانبول وبورصة وأنقرة

عدد المكاتب خارج تركيا: مومباي ونيو دلهي وبيروت والكويت ودبي
• 

خدماتنا
النقل الخاص )في آي بي) مع سائق خاص ومضيفة

النقل ما بين الفندق-المطار
خدمات نقل ممتازة مع سائق في األيام الخاصة

خدمات اجتماعات العمل واالستقبال الخاص والنقل
تخصيص سيارة مع سائق
نقل التنظيمات والمعارض

مهمتنا
 مهمتنا هي تأمين رضا الزبائن دون أي شرط من

خالل مفهوم الخدمات ذات الجودة العالية

رؤيتنا
 رفع شان اسمنا في مجال عملنا  
 بشكل موثوق وحماية مكانتنا في الريادة مع الجمع

بين مفهوم الديناميكية  والتحديث

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l



R

plaza VIP Transfers6

̆

سيارات مع سائق لنقل األفراد
والمجموعات 
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سياراتنا
 سبرينتر في آي بي بالتينيوم )1+11)

سبرينتر توريزم )1+16) )1+13)

سبرينتر في آي بي جولد )1+11)

مرسيدس فيتو )1+16) 

 سبرينتر في آي بي كالسيك )1+16)

 فولكس فاجن كارفيال )1+5)
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ينتر سبر
 في آي بي بالتينيوم (1+11) 

مجموعة جلوس بسعة 11 شخص 
اللون بيج، مقاعد جلد قابلة للمعايرة 
ميني بار 
صندوق أمانات 
طاولة العمل القابلة للمعايرة والمقبس 
 قمر اصطناعي وإنترنت قابل للمعايرة باستخدام 

لوحة الكمبيوتر
شاشة تلفاز عريضة ومسطحة 
ثالجة 
نظام تكييف 
نظام ستيريو 

القسم الداخلي
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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VIP PLATINIUM (11+1)

 تم تصميم هذه السيارة لتأمين استمتاعكم خالل
 الرحلة على أعلى مستوى، وباإلمكان عقد
 االجتماعات في هذه السيارة. ويمكنكم التمتع
 والشعور بالراحة في سيارة موديل مرسيدس
 سبرينتر في آي بي بالتينيوم التي تعتبر فردا

جديدا في عائلة سياراتنا
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ينتر سبر
  في آي بي جولد (1+11) 

مجموعة جلوس بسعة 11 شخص
اللون بيج، مقاعد جلد قابلة للمعايرة

ميني بار
طاولة العمل القابلة للمعايرة والمقبس

تلفاز
إنترنت وايفي

ثالجة
نظام تكييف
 نظام ستيريو

القسم الداخلي
l

l

l

l

l

l

l

l

l
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 ستجدون متعة السفر والعمل المريح أثناء سفركم
 بسبب العمل أو الرحالت الخاصة ويمكنكم عقد
 اجتماعاتكم في سبرينتر في آي بي جولد التي تم

....تصميمها من أجل ذلك

VIP GOLD (11+1)



R

plaza VIP Transfers12

ينتر سبر
   في آي بي كالسيك (1+11) 

مجموعة جلوس بسعة 16 شخص 
تلفاز 
طاولة العمل والمقبس 
ثالجة 
إنترنت وايفي 
نظام تكييف 
نظام ستيريو للصوت 
حجم واسع لألمتعة 

القسم الداخلي
l

l

l

l

l

l

l

l
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 تصميم خاص ذو مقاعد عريضة
 من أجل راحتكم وتفاصيل دقيقة
من اجل متعتكم أثناء رحلتكم

VIP CLASSIC (16+1)
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ينتر سبر
توريزم (16+1)

مجموعة جلوس بسعة 16 شخص 
مقاعد قابلة للمعايرة 
ميني بار 
تلفاز 
ثالجة 
إنترنت وايفي 
نظام تكييف 
نظام ستيريو للصوت 
حجم واسع لألمتعة 

القسم الداخلي
l

l

l

l

l

l

l

l

l
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 تم تصميم القسم الداخلي من هذه
 السيارة ليقدم لكم األمن واألمان

 والراحة لكم خالل رحالت العمل وفق
.مفهوم التصميم الحديث

VIP TOURISMO (16+1)
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مرسيدس
فيتو 7+1

مجموعة جلوس بسعة 7 أشخاص   
مقاعد جلد قابلة للمعايرة 
طاولة العمل والمقبس 
إنترنت وايفي 
ثالجة 
نظام تكييف 
نظام ستيريو للصوت 

القسم الداخلي
l

l

l

l

l

l

l
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 نقدم لكم فرصة السفر الفاخر بفضل
 التصميم الواسع والمريح والمقاعد التي
 يمكن معايرتها ومكان واسع لألمتعة

 مما يجعلكم تشعرون بالراحة وكأنكم في
.منزلكم

فيتو 7+1
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مجموعة جلوس بسعة 5 أشخاص 
مقاعد جلد سوداء اللون قابلة للمعايرة 
طاولة العمل والمقبس 
إنترنت وايفي 
ثالجة 
نظام تكييف 
 نظام ستيريو للصوت 

القسم الداخلي

 فولكس فاجن
كارفيال 5+1

l

l

l

l

l

l

l
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 من أجل الباحثين عن الراحة
 والمتمسكين بسيارات فولكس

فاجن

كارفيال 5+1
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إسوزو
توركواز 31+1

مجموعة جلوس بسعة 31 شخص 
تلفاز 
ثالجة 
مكيف 
نظام ستيريو للصوت 
 مكان واسع لألمتعة 

القسم الداخلي
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 يتميز موديل توركواز بسعة 31
 مقعد و33 مقعد بتقديم الراحة على
.أعلى مستوى خالل خالل السفر

.

ISUZU TURQUOISE (31+1)
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مرسيدس
توريزمو 46+1

مجموعة جلوس بسعة 46 شخص  
تلفاز 
ثالجة 
مكيف 
نظام ستيريو للصوت 
  مكان واسع لألمتعة 

القسم الداخلي
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 تم تصميم توريزمو العضو الجديد في
 عائلة مرسيدس من أجل رحالت العمل.

 وتمتلك هذه الحافلة جميع الملحقات
.الالزمة من أجل رحلة آمنة ومريحة

TOURISMO (46+1)
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سيكست لتأجير السيارات
 نقوم بتمثيل شركة سيكست لتأجير السيارات في بورصة وهي من أكبر وأهم الماركات العاملة في هذا المجال. ونقدك لكم من

.خالل هذه الوكالة سياراتنا االقتصادي والفخمة

لالستفسار والحجز
Arif AKKAYA

sixt@plazatur.com البريد اإللكتروني
الخليوي: 00905309302097
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سيكست لتأجير السيارات R

www.plazatur.com/rentacar

فيات بونتو إيفو

فيات لينيا

فورد فيستا

فولكس فاجن بولو

بيجو 301

فورد فوكوس

 رينو فلوينز

فولكس فاجن

سيتروين سي 5

بي إم دبليو 1،16

ميني كوبر

فولفو س80

مرسيدس سي 180

بي إم دبليو

مرسيدس جي إل ك

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 

5)   ركاب) ديزل 
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.مع ضمان الحصول على بطاقات الطيارات بأرخص األسعار

 للحصول على بطاقات الطيران www.selfbilet.com يمنكم زيارة الموقع
 في تركيا من خالل الخطوط الجوية التركية وأطلس جت وسان إكسبريس

.باإلضافة إلى جميع خطوط الطيران في العالم
www.selfbilet.com للحجز عن طريق اإلنترنت

Together with all flights of the world, you can access flights 
of the Turkish Airlines, Atlasjet and Sun Express in Turkey at 

www.Selfbilet.com

For online booking: www.selfbilet.com
Minimum service charge, maximum service quality…

This worldwide system is your guide for 
all your international and domestic flights.
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لالتصال

بطاقات الطيران
bilet@plazatur.com

لحجز الفنادق داخل وخارج تركيا
tur@plazatur.com

 
لمعامالت التأشيرات

vize@plazatur.com

للنقل الخاص  في آي بي
mehmeterden@plazatur.com

لتأجير السيارات
sixt@plazatur.com

إيدو  الحافلة البحرية
ido@plazatur.com

لالستفسار والحجز

+90 850 222 16 16

www.plazatur.com
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بطاقات الطيران
حجوزات الفنادق داخل وخارج تركيا

تنظيم االجتماعات
VIP خدمات النقل الخاص

بطاقات الحافالت البحرية إيدو وبودو
تأجير السيارات

لالستفسار
محمد أردان  مدير قسم النقل
الخليوي  00905322125555


