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 77نوروز  :تاریخ اعتبار                                       تور دبی   

 

 با پرواز چارتر ایر عربیاشب  4

 شب اضافه
 هر نفر در

تخته 3اتاق   
 شب اضافه

 1هر نفر در اتاق 
 تخته

 شب اضافه
 2هر نفر در اتاق 

 تخته

 
 خدمات

 

 
 موقعیت

 
 درجه

 نام هتل

184,000 2,410,000 322,000 2,960,000 191,000 2,440,000 HB یرهد  2* ROYALTON HOTEL 

203,000 2,480,000 349,000 3,070,000 205,000 2,490,000 BB رقه -دیره  3* ORCHID 

204,000 2,490,000 372,000 3,160,000 216,000 2,540,000 HB 
 میدان

یماه  
3* SADAF 

259,000 2,710,000 447,000 3,460,000 269,000 2,750,000 BB 
 سیتی

یرهسنتر د  
4* 

AL JAWHARA 

GARDENS 

288,000 2,830,000 522,000 3,760,000 306,000 2,900,000 BB 4 رقه* AVENUE 

299,000 2,870,000 522,000 3,760,000 306,000 2,900,000 BB یب بیزنس  4* M HOTEL DOWNTOWN 

319,000 2,950,000 578,000 3,980,000 334,000 3,010,000 BB یدزا شیخ  4* METROPOLITAN 

#VALUE! #VALUE! 585,000 4,010,000 338,000 3,020,000 BB یدزا شیخ  4* WARWICK 

340,000 3,030,000 622,000 4,160,000 356,000 3,100,000 BB 5 دیره* AVANI  

419,000 3,350,000 780,000 4,790,000 435,000 3,410,000 BB 
 سیتي

یرهسنتر د  
5* 

PULLMAN CITY 

CENTER 

359,000 3,110,000 632,000 4,200,000 366,000 3,140,000 BB یدزا شیخ  5* FAIRMONT DUBAI 

430,000 3,390,000 844,000 5,050,000 472,000 3,560,000 BB یدزا شیخ  5* 
JW MARRIOT MARQUIS 

HOTEL 

475,000 3,570,000 944,000 5,450,000 522,000 3,760,000 BB یراجم پالم  5* FAIRMONT THE PALM 

.تماس بگیریددر صورت درخواست هتلی غیر از هتلهای فوق با ما   
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 خدمات تور:
 

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

 ویزای توریستی 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   

 

 تومان  می باشد . 370000نرخ ویزا بدون هتل به صوت انفرادی و جدا از پکج تور  -1

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

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

 فقط هزینه بلیت و ویزا دریافت مي گردد.

 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 -5

 هاي 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

ظهر مي باشد كه در صورت اقامت بیش از ساعات اعالم شده هزینه یك شب اقامت  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.در هتل از 

 .ورود و خروج پرواز های هواپیمایی" ایرعربیا" در فرودگاه شهر شارجه انجام می گیرد -8

هزینه بصورت نقدی هرگونه خوراکی در پرواز ایر عربیا پذیرایی رایگان انجام نمیگیرد وشما در صورت دلخواه می توانید با پرداخت  -9

 .یا نوشیدنی تهیه فرمایید


