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  را باکانتر خارجی چک کنيد   تور بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی 

 را با کانتر خارجی چک کنيد.  تورتور بر اساس حداقل کف نرخ پرواز بسته شده است ، نرخ نهايی 

 می باشد.   کلمبوبه فرودگاه  تهران مقصد از 

 : خدمات تور

 7  بنتوتا / آهونگاالشب  2+  کندی شب   3شب کلمبو +    2(    خدمات فوقبا های لوکس اقامت در هتل روز  8و  شب   (  
 ران قطری از ته  بليط رفت و برگشت   
   ترانسفر فرودگاهی  
  بيمه مسافرتی 
  ليدر فارسی زبان 
 3  + يا شام   وعده ناهار 5گشت شهری 

  

  مدارک الزم :  

 از زمان سفر  گذر نامه حداقل با شش ماه اعتبار 
 دالر می باشد که بصورت فرودگاهی در فرودگاه پرداخت می شود.  40نه ويزای سريالنکا ي هز  

  ساعت برگشت از دوحه   از کلمبو ساعت برگشت   ت از دوحه  ساعت رف    تهران  ز  ا  اعت رفت س
22:25  02:00  20:20  00:55  

  

  

  

  

  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   خدمات    ستاره هتل   نام هتل  
FAIRWAY COLOMBO 

EARLS REGENT 
THE PALMS  

4*  
 

BB  15.090.000 تومان  
  

  تومان 18.600.000

CINNAMON LIKE SIDE 
MAHAWELI RACH 

CINNAMON BEY RESORT 

5*  
 

BB 
HB 

ALL 

  تومان 16.845.000
  

  تومان 21.330.000

CINNAMON LIKE SIDE 
GRAND KANDYAN 

RIU AHUNGALLA 

5*  
 

BB 
HB 

ALL 

  تومان 18.800.000
  

  تومان 24.000.000
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 تور های خانوادگی 

  تور مجردی 

 تور ويژه خربد   

 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 

  ر انگشت نگاری و وقت سفارت تور های  مخصوص امو

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  تور های مخصوص کودکان

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

  

 


