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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 بيشتر  به اقامت ، امکان افزايش 

 : خدمات تور

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

 : مدارک الزم

  ار از زمان سفر گذر نامه حداقل با شش ماه اعتب 

  ساعت برگشت   ساعت رفت   
09:45 /08:40    50  :19  /18:30    

  

  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
PULLMAN  5*BB  10.150.000 تومان 16.930.000  تومان  

V HOTEL   5*BB  10.560.000 تومان 18.340.000  تومان  

VOCO HOTEL   5*BB  10.830.000 تومان 18.300.000  تومان  

HILTON HABTOORCITY   HOTEL 5*BB 11.830.000 تومان 20.260.000  تومان  

GRAND MILLENIUM  5*BB 13.260.000 تومان 23.110.000  تومان  

SHERATON HOTEL  5*BB 13.330.000 تومان 23.900.000  تومان  

C CENTRAL 5*BB 15.570.000 تومان 27.760.000  تومان  

HABTOOR GRAND 5*BB 18.980.000 تومان 34.500.000  تومان  

SHANGRILA 5*BB 19.520.000 تومان 35.630.000  تومان  

KEMPENSKI MALL OF EMIRATES 5*BB 19.550.000 تومان 37.590.000  . تومان  

TAJ HOTEL  5*BB 21.200.000 تومان 39.000.000  تومان  

RIXOS THE PALM 5*BB 34.850.000 تومان 66.910.000  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 

  های از شيراز تور 

  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 

  کودکانتور های مخصوص 

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

  

  

  

 


