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

  نيز امکان پذير می باشد. ،  شب امکان افزايش تعداد 

 : خدمات تور

 4  صبحانه    همراه با  مسقطشب اقامت در شهر  
 هراناز ت   شم ايرق پرواز    بليط رفت و برگشت  
   ترانسفر فرودگاهی  
 راهنما  
  بيمه مسافرتی 

 : مدارک الزم

 از زمان سفر  ل با شش ماه اعتبارذر نامه حداق گ 
 می باشد.  ) دالر17 لایر عمان (   6ی ده روزه به صورت فرودگاهی صادر می شود و به مبلغ ويزا 
 می باشد. )دالر  57 لایر عمان( 21ويزای يک ماهه به صورت فرودگاهی . به مبلغ 

 

  
 جمعه       دوشنبه  روزهای پرواز رفت  
  16:00  07:00  ساعت های پرواز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
ALBAHJAH 3* .3.920.000 تومان  5.060.000  تومان  

ALMAHA INTERNATIONAL 3*  .4.860.000 تومان 6.830.000  تومان  
IBIS HOTEL  3* 5.060.000  تومان  7.270.000  تومان  

BEST WESTERN 4* 5.110.000 تومان  7.430.000  تومان  
WYNDHM GARDEN 4* 5.380.000 تومان  7.920.000  تومان  

SUNDUS ROTANA 4*  6.300.000  تومان  9.760.000  تومان  
HILTON GARDEN 4*  6.300.000  تومان  9.760.000  تومان  

GRAND MILLENIUM 5*  7.060.000  تومان 11.320.000  تومان  
MYSK ALMOUJ 4*  .000  7.810 انتوم 12.780.000  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 

  ز شيراز تور های ا 

  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

  ی مناسبتی   تور ها

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

  

 


