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 دبیتوراستثنائی 

 

 

 دبی دابل تیری بای هیلتونهتل 
HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON  

BUSINESS BAY 

 مرداد ماه 10تا  05 تاریخ اعتبار:                                 روز 6شب و  5     

 

اضافه شب  
 هر نفر در

تخته 3اتاق   اضافه شب   
هر نفر در 

تخته 1اتاق  اضافه شب   
هر نفر در 

تخته 2اتاق   

 
 خدمات

 

 
 موقعیت

 
 نام هتل درجه

180,000 1,830,000 350,000 2,870,000 200,000 1,980,000 BB  بیزینس

 بی
4*

T 
DOUBLE TREE BY 

HILTON 

 هتل بی نظیر دابل تری بای هیلتون را میتوان به عنوان بهترین هتل 4 ستاره در منطقه " بیزینس بی " نام برد.
این هتل با امکانات عالی و مدیریت آن توسط افراد متخصص از کشور ایتالیا باالترین سطح رضایت را برای شما به 

 ارمغان می آورد.
این هتل با اتاقهای لوکس و زیبا در تایپهای مختلف و با امکانات استخر ، سالن بدنسازی و... محیطی خاطره انگیز با 

 طراحی فوق العاده چوبی برای شما فراهم نموده است.
 .دسترسی عالی این هتل به نمایشگاه و مرکز خرید دبی مال باعث رضایت هر مشتری با هر دیدگاهی میشود

ترانسفر رایگان روزانه به مرکز خرید دبی فستیوال سیتی ؛ مرکز خرید دبی مال ، مرکز نمایشگاهی دبی ، ساحل 
 جمیرا...

پشت این هتل رستورانهای شبانه روزی قرار دارد که در هر ساعت از شبانه روز میتوانید بهترین غذاهای بین 
 المللی را در آنجا نوش جان نمائید.

 

 این هتل در تاریخ 26 تیرماه 96 افتتاح میگردد و با نرخ فوق العاده در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

  

 _yahoo.com22gardeshgaran@آدرس ایمیل :  2331123خیابان رودکی تلفکس : –آدرس  دفتر شماره یک : شیراز     

 _m@yahoo.co33gardeshgaranآدرس ایمیل :  6257505خیابان فرهنگ شهر تلفکس :  –آدرس دفتر شماره دو : شیراز 

کمیسیون 

کانتر محترم 

توما10000

 ن

http://www.gardeshgaran1.com/
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 خدمات تور:
 

 بلیت چارتری رفت و برگشت با پرواز ایر عربیا از شیراز -1

 ویزا عادي امارات  -2

  اختصاصیترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی  -3

 راهنمای فارسی زبان -4

 بیمه مسافرتی -5

      BBاقامت در هتل با صبحانه  -6

 

 توضیحات   

 می باشد .  تومان 330000 و جدا از پکج تور نرخ ویزابه صوت انفرادی -1

 پرداخت عوارض خروج از كشور به عهده مسافر مي باشد. -2

سال محاسبه مي شود و در صورت عدم درخواست تخت فقط هزینه گسال در صورت درخواست تخت مانند بزر 5تا  2جهت كودكان هزینه هتل  -3

 دریافت مي گردد. و ویزابلیت 

 .سال هتل مانند بزرگسال محاسبه مي گردد 12تا  5جهت كودكان  -4

در صورت عدم صدور ویزا یا تاخیر ویزا از طرف اداره مهاجرت دبي  به هر دلیل شرکت گردشگران مسئول نمی باشد و كلیه جریمه هاي  -5

 مربوط به پرواز ، هتل و ویزا طبق مقررات اخذ مي گردد.

 تاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری می باشد.نفر سوم در ا -6

ظهر مي باشد كه در صورت اقامت بیش از ساعات اعالم شده هزینه یك شب اقامت در هتل از  12بعد از ظهر و تخلیه اتاق  2ساعت تحویل اتاق  -7

 از زمان فوق ندارد.مسافر اخذ مي گرددو شرکت گردشگران هیچ مسئولیتی در قبال تحویل اتاق پیش 

 .یردگ ی" در فرودگاه شهر شارجه انجام میرعربیا" ایماییهواپ یورود و خروج پرواز ها -8

 یدنینوش یا یهرگونه خوراک یبصورت نقد ینهبا پرداخت هز یدتوان یوشما در صورت دلخواه م یگیردانجام نم یگانرا یراییپذ یاعرب یرپرواز ا در -9

 .فرمایید یهته
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