
  

  

  
    استانبول تور 
  تهران  از 
  شب  3

    
  دی    18الی  دی  14از  

 

 

  

  
  * بگذره خوش که اينه مهم نيست، مهم مقصد*   
  50نبش کوچه -شهر فرهنگ خيابان شيراز:  دفتر آدرس
  09170906505: همراه         36257505:  تلفن

www.Gardeshgaran1.com 
 

  

  

  .را با کانتر مربوطه چک کنيدتور به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نهايی 

  را با کانتر مربوطه چک فرماييد. آن  پکيح در تاريخ های ديگر نيز موجود می باشد، می توانيد نرخ  

  

 : خدمات تور

 4  شب اقامت در شهر استانبول  
   اقامت در هتل با صبحانه 
 يک گشت شهری همراه با ناهار  
 ماهان از تهران  بليط رفت و برگشت    
   ترانسفر فرودگاهی  
 راهنما  
  بيمه مسافرتی  

  مدارک الزم:  

  ماه اعتبار از تاريخ سفر  هفت گذرنامه با حداقل 

 

  استانبول ساعت برگشت از   ساعت رفت از تهران  
17:15  11:35  

 

  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
MONARCH 3* 2.470.000  تومان  3.045.000  تومان  

WHITE MONARCH ISTANBUL 4* 2.810.000 تومان  3.860.000  تومان  
ICON  4* 2.870.000 تومان  3.830.000  تومان  

DORA 4* 2.870.000 تومان  3.830.000  تومان  
NOVA PLAZA PARK 4* .3.110.000 تومان  4.750.000  تومان  

GRAND HALIC 4* .3.120.000 تومان  4.760.000  تومان  
TAKSIM EXPRESS 4* 3.140.000  تومان 4.755.000  تومان  

LARES PARK 4* 3.545.000  تومان  5.170.000  تومان  
LAZZONI 5* 3.670.000  تومان  5.430.000  تومان  

TITANIC CITY 4* 3.730.000  تومان  5.545.000  تومان  
POINT 4* 4.175.000  تومان  6.430.000  تومان  

GRAND CEVIHAR 5*  4.060.000  تومان  6.170.000  تومان  
ELITE WORLD   5* 4.470.000  تومان  6.460.000  تومان  

HILTON BOMONTI 5* 4.510.000  تومان  7.170.000  تومان  
DIVAN 5* 5.100.000  تومان  8.270.000  تومان  
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 تور های خانوادگی 

 تور های ساحلی 

  تور های لوکس 

  تورهای نمايشگاهی

  ) (OUT LETپيشنهاد های ويژه گردشگران 

  تور های ارزان 

  تور های کشورهای بدون ويزا 

  تور های گروهی 

  تور های از شيراز 

  تور های از تهران 

  RIXOSتور های گروه های هتل های  

  تور های آفری پرواز قطرايرويز از شيراز 

  تور های لوکس ماه عسلی 

  تور کشتی کروز 

  تور های  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت 

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  تور های مخصوص کودکان

  تور های مناسبتی   

 


