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

  و اير عربيا امکان پذير است.   کيش ايرمانند فالی دبی و پرواز با ساير ايرالين ها 

  نيز امکان پذير می باشد.    تعداد شب های بيشتربه ، اقامت امکان افزايش 

 : خدمات تور

 3  با صبحانه دبیشب اقامت در شهر  
 شنبه هر هفته      ار چهو يکشنبه اير  روز های  ايران  بليط رفت و برگشت  
   ترانسفر فرودگاهی  
 راهنما  
  بيمه مسافرتی 
   روزه دبی  14اخذ ويزای  

 : مدارک الزم

 از زمان سفر  ل با شش ماه اعتبارنامه حداق ذر گ 

  ساعت برگشت   ت   اعت رفس
09:45 / 08:40    50:  19/  18:30    

 

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
ORCHID HOTEL 3* 3.880.000  تومان  4.820.000  تومان  
NIHAL PALACE 3* 4.000.000  تومان  4.920.000  تومان  
OYO PHPENIX 3* 4.080.000  تومان  5.100.000  تومان  

GOLDEN TULIP NIHAL PALACE  4* 4.180.000  تومان  5.200.000  تومان  
ALJAWHARA GARDEN  4*  4.180.000  تومان  5.200.000  تومان  

CITY SEASON 4* 4.200.000  تومان  5.060.000  تومان  
LANDMARK SUMMIT  4* 4.200.000  تومان  5.200.000  تومان  

CORAL DIRA 3* 4.600.000  تومان  6.100.000  تومان  
HOLIDAY INN ALBARSHA 4*  4.650.000  تومان  6.170.000  تومان  

NOVOTEL ALBARSHA 4* 4.700.000  تومان  6.30.000  تومان  
JOOD PALCE 5* 4.730.000  تومان  5.920.000  تومان  

METROPOLITAN 4* 4.820.000  تومان  6.550.000  تومان  
ROYAL CONTINENTAL 4*  4.900.000  تومان  6.580.000  تومان  

TWO SEASON 4*  4.990.000  تومان  6.830.000  تومان  
ALOFT DEIRA  3* 5.100.000 تومان  6.930.000  تومان  

CROWN PLAZA SHEIKHZAEID 5* 5.160.000  تومان  7.150.000  تومان  
RAMADA BY WYBDHAM 5* 5.190.000 تومان  7.200.000  تومان  

SHANGRILA 5* 5.640.000  تومان  8.130.000  تومان  
SHERATON GRAND 5* 5.650.000  تومان  8.160.000  تومان  

HOTEL  HILTON SHEIKHAEID  5* 5.670.000  تومان  8.150.000  تومان  
CRLTON PALACE 5*  6.000.000  تومان  8.600.000  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 

  شيراز تور های از  

  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   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

  

 


