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 دبی شبه 3تور نرخ ویژه   

 با پرواز چارتر ایرعربیا  

 1396 مردادتاریخ اعتبار: 

                                                                                   به جز تعطیالت خاص و نمایشگاه ها

 

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

82,000 1,000,000 134,000 1,260,000 82,000 995,000 HB 3 دیره* DELMON PALACE 

102,000 1,170,000 167,000 1,370,000 99,000 1,150,000 HB یماه یدانم  3* SADAF 

111,000 1,200,000 188,000 1,430,000 109,000 1,200,000 HB رقه -دیره  3* ORCHID 

--------- --------- 240,000 1,590,000 135,000 1,270,000 BB 3 دیره* ROVE CITY CENTER 

94,000 1,150,000 167,000 1,370,000 94,000 1,150,000 BB  

 دیره

 

 

4* 

 

MARCOPOLO 138,000 1,280,000 240,000 1,590,000 140,000 1,290,000 HB 

128,000 1,250,000 214,000 1,510,000 127,000 1,250,000 BB 4 دیره* NIHAL PALACE 

137,000 1,280,000 224,000 1,540,000 132,000 1,260,000 BB 4 شیخ زائد* METROPOLITAN 

149,000 1,310,000 249,000 1,620,000 145,000 1,300,000 BB یبردب  4* MAJESTIC TOWER 

172,000 1,380,000 308,000 1,790,000 174,000 1,390,000 BB 4 دیره* CITY SEASONS 

145,000 1,300,000 249,000 1,620,000 145,000 1,300,000 BB 5 دیره* AVANI (MOVENPICK DEIRA ) 

--------- --------- 349,000 1,920,000 205,000 1,480,000 BB یبردب  5* HYATT REGENCY DUBAI CREEK 

241,000 1,590,000 423,000 2,140,000 242,000 1,590,000 BB یدزا یخش  5* FAIRMONT DUBAI 

255,000 1,630,000 444,000 2,200,000 252,000 1,620,000 BB یدزا یخش  5* THE H HOTEL 

--------- --------- 669,000 2,870,000 370,000 1,980,000 BB ینامار  5* GROSVENOR HOUSE 

436,000 2,180,000 779,000 3,210,000 425,000 2,140,000 BB یراجم  5* LE ROYAL MERIDIEN BEACH 

RESORT 

 در صورت درخواست هر هتلی غیر از هتل های فوق با ما تماس بگیرید.

  

 _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 

تومان10000  

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

 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی رایگان  -3

 راهنمای فارسی زبان -4

 بیمه مسافرتی -5

    HBیا    صبحانه و ناهار       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

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

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

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

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

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

 .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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