
 

  



 

 

 

    

 خدمات:

 رفت و برگشت تیبل 

 در هتل همراه با صبحانه، ناهار و شام اقامت 

 در مقصد یرفت و برگشت فرودگاه سیسرو 

 (رانیدر ا لی) تحو زایو 

 مسافر( 15کمتر از  یدر گروه ها یسی)زبان انگل یتور محل یراهنما 

 یمسافرت مهیب 

 

 

 

 

 

 :ازیمدارک مورد ن

  ماه اعتبار از زمان سفر 7اصل گذرنامه با حداقل 

 دیقطعه عکس جد کی 

 

 تور: نیا یشنهادیو پ یاریاخت یگشت ها

 رودخانه مادو یسوار قیقا 

 

 

کودک بدون سرویس خواب 

 سال(6تا  2)

کودک با سرویس خواب 

 سال( 12تا  6) 

هزینه سفر هر مسافر 

 در اتاق یک تخته

 هزینه سفر هر مسافر 

 در اتاق دوتخته

 دالر + نرخ پرواز 410 دالر + نرخ پرواز 620 دالر + نرخ پرواز 200 دالر + نرخ پرواز 95

 وارـــی نیـــران قبلـــ% تخفیف ارزی ویژه همسف 3 

 



 

 

 

 

 سفر: نینکات مهم ا

 باشد. یم کایتور دالر آمر نیا یواحد ارز 

 بوده  ریامکان پذ یسن یهمه رده ها یباشد که حضور در آن برا یم النکایسر یو ساحل یاقتصاد یاز تورها یکیتور  نیا

 را نخواهد داشت. یطوالن یرهایمس شیمایپ یو سخت

 تومان،  17.000.000از  ایرعربیتومان، شرکت ا 14.000.000 ریشرکت سالم ا یپرواز با پروازها تینرخ بل لــــحداق

تومان بوده که همچنان  27.000.000 زیرویر اـــــــتومان و قط 25.000.000، امارات تومان 23.000.000از  یدب یفال

 .گرددیم ییمدنظر، در زمان رزرو کنترل نها خیبا توجه به بودجه مسافر و تار

 از  شیشرکت، پ نیا یشده در تورها فیبوده اما با توجه به سطح تعر رپذیامکان زین یبه صورت فرودگاه زایو افتیدر

 .باشدیم زایشامل اخذ و ج،یو نرخ اعالم شده در پک گرددیمسافران اقدام م یزایو افتیسفر جهت در

 به  برداز فول ییخدمات غذا رییتغ All Inclusive   باشدیم ریامکان پذمسافر هر شب هر  یدالر به ازا 35با پرداخت. 

 آر نخواهد بود. یس یبه انجام تست پ یازیکامل، ن ونیناسیصورت همراه اشتن کارت واکس در 

 زبان از آغاز تا  یفارس یراهنما وارین یگروه ین تورهااتحت عنو یتورها نیمسافر و همچن 15از  شتریب یگروه ها در

 سفر همراه مسافران خواهد بود.  انیپا

 امارات  یزایاخذ و یتا برا دیاطالع ده یبه همکاران واحد تورخارج تیاز صدور بل شیپ ،یبه اقامت در دب ازیصورت ن در

 اقدام گردد. یبا توقف در دب تیصدور بل نیو همچن

 


