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

  امکان پذير است.  و آسمان   سالم اير و اير عربيا مانند پرواز با ساير ايرالين ها 

  نيز امکان پذير می باشد. ،  شب امکان افزايش تعداد 

 : خدمات تور

 7  صبحانه    همراه با  مسقطشب اقامت در شهر  
 ايرقشم 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 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
GRAND MILLENIUM 3* 10.990.000 تومان 17.290.000  تومان  

SUNDUS ROTANA 3* .12.590.000  تومان 18.890.000  تومان  
CROWN PLAZA  4* 15.350.000 تومان 27.090.000  تومان  

KEMPENSKI 4* 20.400.000 تومان 37.190.000  تومان  
GRAND HYYAT 5*  20.390.000 تومان 37.190.000  تومان  

W MUSCAT 5*  20.650.000 تومان 37.750.000  تومان  
AL BUSTAN PALACE 5*  25.690.000 تومان 47.810.000  تومان  

     اعت برگشتس  ساعت رفت  
09:00        16:00  
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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 

  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 

  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت تور های  

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  تور های مخصوص کودکان

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

  

 


