قیوت ثرای ّر ًفردر اتبق ٍ کبثیي داخلی دٍ ًفرُ  1990یَرٍ ً +رخ ریبلی
قیوت ثرای ّر ًفردر اتبق ٍ کبثیي پٌجرُ دار دٍ ًفرُ2090یَرٍ ً +رخ ریبلی
قیوت ثرای ّر ًفردر اتبق ٍ کبثیي ثبلکي دار دٍ ًفرُ  2190یَرٍ ً +رخ ریبلی
کَدک تب 2سبل  20درصذ ارزی (کَدک ثذٍى تخت)2،تب  4سبل 40درصذ ارزی (کَدک ثذٍى تخت) 12-4،سبل  70درصذ ارزی
 1شت هیالى  7 +شت کرٍز دردریبی هذیتراًِ ٍ دیذار از جٌَا ایتبلیبً ،بپل ٍ هسیٌب سیسیل ایتبلیبٍ ،التب پبیتخت هبلت ،ثبرسلَى اسپبًیب ،هبرسی فراًسِ
خذهبت تَر 1 :شت اقبهت در ّتل چْبرستبرُ در هیالى ثبصجحبًِ  7+شت اقبهت در کرٍز پٌج ستبرُ ّوراُ ثب صجحبًًِْ ،بر ،شبم ،اهکبًبت تفریحی ٍ سرگرم کٌٌذُ ٍ ًوبیشْبی دیذًی در آهفی تئبتر ٍ سبلٌْبی
لَکس کرٍز ثِ صَرت رایگبى ٍ +یسای شٌگي 3 +گشت ًین رٍزشْری هیالىٍ ،التب ،ثبرسلَى  +پرٍازّبی ثیي الوللی  +تراًسفرّبی فرٍد گبّی ٍ ثٌذری  +ثیوِ هسبفرتی ّ +وراّی راٌّوبی هتخصص
رٍز

ثرًبهِ سفر

رٍز اٍل

پرٍاز از تْراى ثِ هیالى در رٍز شٌجِ  9شْریَر ٍ، 1398رٍد ثِ هیالى ٍاًتقبل ثِ ّتل  ،ثعذ از ظْر گشت آشٌبیی ثب جبرثِ ّبی گردشگری هیالى  ،اقبهت در هیالى

رٍزدٍم

ترک ّتل ٍ اًتقبل زهیٌی از هیالى ثِ ثٌذر جٌَا جْت سَار شذى ثِ کرٍز ثب شکَُ "ثلیسیوب" ّوراُ ثب صجحبًِ ًْ ،بر ،شبم ،اهکبًبت تفریحی ٍ سرگرم کٌٌذُ ٍ ًوبیشْبی
دیذًی در آهفی تئبتر ٍ سبلٌْبی لَکس کرٍز ثِ صَرت رایگبى  ،اقبهت در کرٍز

رٍز سَم

ٍرٍد کرٍز ثِ ثٌذر ًبپل ایتبلیب .اهکبى ثبزدیذ از جبرثِ ّبی گردشگری ًبپل .اقبهت در کرٍز

رٍز چْبرم

ٍرٍد کرٍز ثِ جسیرُ سیسیل ایتبلیب ٍ ثٌذر هسیٌب ثر داهٌِ کَُ اسطَرُ ای اتٌب .ثلٌذتریي آتشفشبى قبرُ ارٍپب ،اهکبى ثبزدیذ از جبرثِ ّبی گردشگری ،اقبهت در کرٍز

رٍز پٌجن

ٍرٍد کرٍز ثِ کشَر هبلت ٍ پبیتخت ٍالتب .ثبزدیذ ازجبرثِ ّبی گردشگریّ ،وچَى ارگ هذیٌِ ،پبیتخت قرٍى ٍسطبیی هبلت ٍ شْر ٍالتب .اقبهت در کرٍز

رٍزششن

طی هسیر کرٍز در دریبی هذیتراًِ از کشَر هبلت در جٌَة ایتبلیب ثِ سَی غرة ٍ کشَر اسپبًیب ،استفبدُ از اهکبًبت تفریحی ٍ سرگرم کٌٌذُ ٍ ًوبیشّبی دیذًی در آهفی
تئبتر ٍ سبلٌْبی لَکس کرٍز ثِ صَرت رایگبى  ،اقبهت در کرٍز

رٍز ّفتن

ٍرٍد کرٍز ثِ کشَراسپبًیب ٍ ثٌذر زیجبی ثبسلَى ،ثبزدیذ ازجبرثِ ّبی گردشگری ثبرسلَى .اقبهت در کرٍز

رٍز ّشتن

ٍرٍد کرٍز ثِ کشَر فراًسِ ٍ ثٌذر هبرسی .کٌْتریي سکًَتگبُ فراًسِ  .اهکبى ثبزدیذ از جبرثِ ّبی گردشگری ،اقبهت در کرٍز

رٍزًْن

ٍرٍد کرٍز ثِ ثٌذرجٌَا .ترک کرٍز ٍ اًتقبل ثِ فرٍدگبُ جْت پرٍاز ثبزگشت ثِ ایراى

