
 
 

 

 

 کواال + بالی
 4 شب کواال + 4 شب بالی

 فروردین 11فروردین به  3
 

 اطفال بدون تخت
  5- 2سال

 اطفال با تخت
  12-5 سال

 هرنفر در اتاق
  یک تخته

هرنفر در اتاق 
 دوتخته

 نام هتل درجه

6280000 6870000 8160000 6990000 4*+/4* MERCURE (Bukit  bintang)  

/ MERCURE BALI NUSA DUA (Superior) 

6380000 7100000 8740000 7330000 4*/4* NOVOTEL (Superior) 

/ NOVOTEL BALI BENOA 

6710000 7660000 9850000 7940000 5*/5* RENAISSANCE  (Superior)  

/ GRAND ASTON BALI  BEACH  RESORT 

6760000 7390000 10030000 8030000 5*/5* ROYAL CHULAN  (Superior)  

/ NUSA DUA BEACH (Deluxe) 

6740000 7860000 10620000 8320000 5*/5*+ BERJAYA TIMES SQUARE  (Studio ) 

 /THE LAGUNA 

7000000 7920000 10730000 8380000 5*/5* GRAND MILLENNIUM KL (Deluxe) / 

LEMERIDIEN 

7030000 7780000 11070000 8540000 5*/5*+ SHERATON (Deluxe) 

 / SHERATON BALI ( Deluxe) 

6850000 8190000 10910000 8470000 5*+/5* SHANGRILA HOTEL  (Deluxe) 

 / MELIA BALI (Guest room) 

6930000 8060000 11220000 8620000 5*/5*+ INTERCONTINENTAL (Deluxe) / 

INTERCONTINENTAL  BALI RESORT 

6850000 8190000 11270000 8650000 5*+/5* SHANGRI LA HOTEL (Executive)  

/ MELIA BALI (Guest room ) 

7300000 8940000 15480000 10750000 5*+/5*+ RITZ CARLTON (Deluxe) 

 /  THE RITZ CARLTON 

 
                                       خدمات تور: 
 راز ی/ دوحه /شبالی-کواالراز /دوحه /یر شیت هواپیمای قطرایرویز در مسیبل  
 ترانسفردوسره فرودگاهی   
 شب بالی  با صبحانه 4+ با صبحانه کواال شب اقامت در4  
   در کواالبا ناهار   گشت نیم روزی1  

                                                مروز  با ناهار در بالی                          گشت نی 1            
                                                                                                                     
 و بیمه مسافرتی بالی  ویزا     

 توضیحات:               
             .باشد.               یم یسلنر قابل استرداد و کیتور و پرواز چارتر، غ -1

 سفر میباشند. چ عنوان مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به انجام یل ، شرکت گردشگران به هیدر صورت عدم صدور ویزابه هردل -2
 گیرد. ینفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار م -3
عنوان مسئول استرداد مبلغ  یچتور به ه ما بوده و در صورت عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی آژانس ویساعت بعد از فرود هواپ 2توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا -4

 ،خودبه هتل محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند .   یترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید باهزینه شخص

 ملیون 11پی کارت ملی ،  تمکن مالی  با مانده ول و دوم ، ک، کپی شناسنامه صفحه ا 3*4قطعه عکس  2، ماه 6: اصل پاسپورت با اعتبار حداقل مدارك الزم 
 

 .فروش تماس حاصل فرمایید جهت کسب اطالعات بیشتر ورزرواسیون با کانتر
  32331123 خیابان رودکی تلفکس –آدرس  دفتر شماره یک: شیراز 

 62575053خیابان فرهنگ شهر تلفکس:  –آدرس دفتر شماره دو: شیراز 

         

 

 
 

 

 


