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  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  

VILLA INN  4*  2.995.000  تومان  3.295.000  تومان  
CONSUL 4* 3.095.000  تومان  3.595.000  تومان  

CONTINENTAL  4* 3.195.000  تومان 3.795.000  تومان  
ATROPAT 4* 3.245.000  تومان 3.995.000  تومان  

SKY 4* 3.295.000  تومان 4.095.000  تومان  
DIAMOND  4* 3.545.000  تومان  4.295.000  تومان  

DIPLOMAT 4* 3.695.000  تومان  4.495.000  تومان  

QAFQAZ SAHIL 4* 4.095.000  تومان  5.695.000  تومان  
QAFQAZ CITY 4* 4.195.000  تومان  5.295.000  تومان  

PREMIER PALACE 4* 4.495.000  تومان 6.295.000  تومان  

EXCELSIOR 5* 4.895.000  تومان  9.975.000  تومان  

INTOURIST 5* 5.195.000  تومان  7.495.000  تومان  

BOULEVARD  5* 5.895.000  تومان  8.195.000  تومان 
FAIRMONT 5* 6.895.000  تومان 10.295.000  تومان  

HITON 5* 6.995.000  تومان 10.595.000  تومان  
  با کانتر خارجی چک کنيد .  را بدليل نوسانات  نرخ ارز ، قيمت نهايی تور 

 : خدمات تور

  4  شب اقامت در هتل با صبحانه   
   ترانسفر فرودگاهی  
 ی فارسی زبان راهنما  
  بيمه مسافرتی  
 يک گشت شهری همراه با ناهار 

                                       توضيحات:  

 به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نهايی را با کانتر مربوطه چک کنيد .  
  دالر توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد. 26ويزای فرودگاهی 

 
  ساعت پروازی برگشت   ساعت پروازی رفت    روز های پروازی    

  13:15  16:30  هر روز هفته    پرواز بوتا ايرويز 
  23:30    01:25  دوشنبه و پنج شنبه    پروازايران اير
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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 

  گروهی تور های 

  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 

  مخصوص کودکانتور های 

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

 

 


