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 شب کْاال 8
 فرّردیي 5رفت :

 فرّردیي 13برگشت:
 

 اطفبل بذّى تخت 

  5- 2ضبل

اطفبل بب تخت 5-12 

 ضبل

ُرًفر در اتبق یک 

 تختَ

ُرًفر در اتبق 

 دّتختَ
 ًبم ُتل درجَ

4290000 N/A 4980000 4470000 3* SANI HOTEL  /SANDPIPER / TUNE HOTEL 

/ PACIFIC EXPRESS 

4330000 4540000 5200000 4580000 3* MAYTOWER 

4660000 5140000 6380000 5220000 4* CORUS 

4680000 5190000 6480000 5270000 4* CONCORDE 

4740000 5390000 6410000 5290000 5* PACIFIC REGENCY 

4880000 5530000 7090000 5630000 5* ROYAL CHULAN 

5080000 N/A 8050000 6120000 5* INTERCONTINENTAL 

5030000 5860000 7820000 6000000 5* GRAND MILLINIUM 

5460000 6810000 9890000 7040000 5*+ JW MARRIOT 

 
                                       خذهبت تْر:

                                                    بلیت ُْاپیوبی لطرایرّیس در هطیر شیراز /دّحَ /کْاال / دّحَ /شیراز                                                               

 ْاال                                                                                  تراًطفردّضرٍ فرّدگبُی در ک  

 شب البهت در کْاال بب صبحبًَ  8  

      گشت ًین رّزی بب ًِبر, راٌُوبی فبرضی زببى ّ یك ضین كبرت رایگبى بَ ازاء ُر اتبق ّبیوَ هطبفرتی1  
 

 

 
      

 تْضیحبت:

 تْر ّ پرّاز چبرتر، غیر لببل اضترداد ّ کٌطلی هی ببشذ.               -1

 هطئْلیت کٌترل پبضپْرت از جِت هوٌْعیت خرّج از کشْر بَ عِذٍ آژاًص ثبت ًبم کٌٌذٍ هی ببشذ. -2

 ًفر ضْم در اتبق از ضرّیص اضبفَ اضتفبدٍ ًوْدٍ کَ بَ صْرت تخت ضفری یب تشک اضبفَ بَ طْر هْلت در اتبق لرار هی گیرد. -3

 کویطیْى بچَ ًصف بسرگطبل ّ بَ ًْزاد کویطیْى تعلك ًوی گیرد. -4

صوْرت عوذم حروْر بوَ هْلوف هطوبفر بوَ ُور علتوی آژاًوص ّ توْر بوَ ُوی  عٌوْاى  ضبعت بعذ از فرّد ُْاپیوب بوْدٍ ّ در 2تْلف جِت اًجبم تراًطفردر فرّدگبٍ حذاکثرتب -5

    هراجعَ کٌذ . هطئْل اضترداد هبلغ تراًطفراًجبم ًشذٍ ّ یب  اًجبم هجذدآى ًخْاُذ بْد ّ هطبفرببیذ ببُسیٌَ شخصی،خْدبَ ُتل هحل البهت در شِر هربْطَ
 

 هبٍ 7اصل پبضپْرت بب اعتببر حذالل : هذارك الزم   

 

 
 

 .فرّظ توبش حبصل فرهبییذ جِت کطب اطالعبت بیشتر ّرزرّاضیْى بب کبًتر

  32331123 خیبببى رّدکی تلفکص –آدرش  دفتر شوبرٍ یک: شیراز 

 30257505خیبببى فرٌُگ شِر تلفکص:  –آدرش دفتر شوبرٍ دّ: شیراز 

         

 

 
 

 
 

 


