PAKG NO:98.226-1

 14تیر الی  31شهریور

تَر اوزایي6(-شب ٍ  7رٍس )
رفت  :جوعِ سبعت  02:00صبح -بزگشت :پٌجشٌبِ سبعت 20:00
کودک با تخت
 12-5سال

یک تخته

دوتخته

درجه

HOTELS

5.590.000

8.990.000

12.249.000

9.990.000

3*B.B

TOURIST HOTEL

5.990.000
6.990.000

10.990.000
14.590.000

16.149.000
23.729.000

12.990.000
17.490.000

4*B.B

MERCURE HOTEL
FAIRMONT GRAND

کودک بدون تخت
 5-2سال

خدمات تور

مدارک مورد نیاز

5*B.B

ٍیشا تَریستی اوزایي -بلیطرفت ٍ بزگشت بزاٍٍ ایزٍیش 6-شب ّتل بب صبحبًِ-لیسر فبرسی سببى زر فزٍزگبُ-تزاًسفز فزٍزگبّی-

سین وبرت بزای ّز اتبقٍ-اچز -گشت شْزی رایگبى ً+بّبر فست فَز
اصل گذرًبهِ اهضبزار بب  6هبُ اعتببر –زٍلطعِ عىس توبم رخ – تىویل فزم سفبرت ٍ هشرصبت فززی – اصل ٍ وپی توبم صفحبت شٌبسٌبهِ ٍ وپی وبرت هلی گَاّی
ًبهِ شغلی یب جَاس وسب – گَاّی توىي هبلی  20هیلیَى تَهبى( زارای شوبرُ ًبهِ ٍ تبرید ببشس )– ضوبًتٌبهِ ببًىی هبلغ  20هیلیَى تَهبى-
اس تبرید  14فَریِ  2019زر وشَر اوزایي اس ّز تَریست بِ اسای ّز شب البهت هبلغ  1.3یَرٍ بزای  6شب تمزیبب  8یَرٍ هبلیبت بز تَریست هستمیوب تَسط ّتل اس هسبفز زریبفت هی
گززز-حضَر هبسفز زر سفبرت جْت هصبحبِ الشاهی هی ببشس –ًزخ وَزن سیز  2سبل  1.990.000تَهبى هی ببشس-.

توضیحات

زرصَرت ریجىت شسى هسبفز تَسط سفبرت هبلغ  65زالر ٍرٍزی سفبرت ٍ  19یَرٍ ّشیٌِ ٍیشا سٌتز وسزٍ هببمی هستزز هی گززز
پززاذت ٍرٍزیِ ّبی اهبوي زیسًی بِ عْسُ هسبفز هی ببشس .هست سهبى اذذ ٍیشا  15رٍس وبری هی ببشس.
هسئَلیت وٌتزل پبسپَرت اس بببت هوٌَعیت ذزٍج اس وشَر بِ عْسُ هسبفز ٍ آصاًس زرذَاست زٌّسُ هی ببشس.
ببسزیس اس هیساى استمالل-ذیبببى هعزٍف ذزشبتیه –ببسار بیش عزبسىب-بلَار شَچٌىَ -زاًشگبُ سزخ-ذیبببى ٍالزهیزسىب-سبذتوبى سبلي ببلِ ٍ اپزای هلی -زرٍاسُ طالئی-

گشت شهری

ایستگبُ هتزٍ گلسى گیت-هتزٍی وی یف -ولیسبی جبهع سٌت صَفیب – تٌسیس پزًس اٍلگب -صَهعِ سٌت ًیىالس-عویك تزیي ایستگبُ هتزٍ زًیب -هبریٌسىی پبرن – طبق زٍستی
–هیساى ارٍپب – هیساى استمالل

پززاذت  %50هبلغ تَر ٌّگبم رسرٍ الشاهی است

