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

  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  
 ماهان  بليط رفت و برگشت 
   ترانسفر فرودگاهی  
 راهنما  
  بيمه مسافرتی  

  

 : مدارک الزم

 ز زمان سفر ا ل با شش ماه اعتبارذر نامه حداق گ  

  ساعت برگشت   ساعت رفت  
09:00  21:15  

  

  

  

  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
MONARCH 3* 2.635.000  تومان  3.065.000  تومان  

ICON 3* 3.210.000 تومان  4.020.000  تومان  
WHITE MONARCH 4* 3.215.000  تومان  4.080.000  تومان  

KERVANSARAY 4* 3.360.000  تومان  4.560.000  تومان  
FERONYA 4* 3.480.000  تومان  4.560.000  تومان  

GRAND HALIC 4* 3.535.000  تومان  4.670.000  تومان  
GRAND OZTANIC  4*  3.900.000  تومان  5.400.000  تومان  
CENTRAL PALACE 4*  3.960.000  تومان  5.520.000  تومان  

GOLDEN AGE 5*  4.020.000  تومان  5.580.000  تومان  
AVANTGARDE 5* 4.020.000  تومان  5.580.000  تومان  

TITANIC CITY 4* 4.145.000  تومان  5.580.000  تومان  
PLAZZO DONIZETTI 5* 4.235.000  تومان  6.075.000  تومان  

POINT 5* 4.560.000  تومان  6.720.000  تومان  
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 تور های خانوادگی 

 تور مجردی  

 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 

  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت تور های  

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  تور های مخصوص کودکان

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

  

 


