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بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نھایی بلیط را باکانتر خارجی چک کنید

.تور بر اساس حداقل نرخ پرواز بستھ شده ، جھت اطالع از نرخ پرواز در تاریخ ھای دیگر با کانتر خارجی در تماس باشید

:خدمات تور

آنکاراشب اقامت در شھر ٣
 اقامت در ھتل با صبحانھ
ماھان از تھران بلیط رفت و برگشت
 ترانسفر فرودگاھی
بیمھ مسافرتی

: مدارک الزم 

گذرنامھ با حداقل ھفت ماه اعتبار از زمان سفر

ساعت برگشت از شیرازساعت رفت از تھران 
١۶:۵٠٢٠:٢۵

ستاره نام ھتل 
ھتل

ھر نفر در اتاق یک تختھتختھدو ھر نفر در اتاق امریکاVACفاصلھ تا کانادا VACفاصلھ تا 

ALMER3*تومان٢.٩٢٠.٠٠٠تومان ٢.۶۶٠.٠٠٠ا ماشین دقیقھ ب١۵دقیقھ با ماشین ٢٠
ETAP BULVAR3*١۵تومان٣.١٣٠.٠٠٠تومان ٢.٩٣٠.٠٠٠دقیقھ پیاده١٠ا ماشیندقیقھ ب

ANKARA ROYAL4*١۵تومان٣.٢١٠.٠٠٠تومان ٢.٩۵٠.٠٠٠دقیقھ پیاده١ا ماشیندقیقھ ب
SEVEN DEEP4*١۵تومان٣.۴٢٠.٠٠٠تومان ٣.٠۴٠.٠٠٠دقیقھ پیاده١٠ا ماشیندقیقھ ب

DAFNE HOTEL3*۴تومان٣.۴٩٠.٠٠٠تومان ٣.١١٠.٠٠٠ا ماشیندقیقھ ب١۵دقیقھ پیاده
GRAND ANKARA5*١۵تومان٣.٩۶٠.٠٠٠تومان ٣.٢٩٠.٠٠٠دقیقھ پیاده۵ا ماشیندقیقھ ب

WARWICK ANKARA5*١۵تومان٣.٨٩٠.٠٠٠تومان ٣.٢٩٠.٠٠٠دقیقھ پیاده١٠ا ماشیندقیقھ ب
ANEMON5*١۵تومان۴.٠٣٠.٠٠٠تومان ٣.٣٣٠.٠٠٠دقیقھ پیاده١٠ا ماشیندقیقھ ب

BERA ANKARA5*١۵تومان۴.٠٣٠.٠٠٠تومان ٣.٣٣٠.٠٠٠دقیقھ پیاده١٠ا ماشیندقیقھ ب
SWISSHOTEL ANKARA5*١۵تومان۴.٢۵٠.٠٠٠تومان ٣.۴٠٠.٠٠٠دقیقھ پیاده١٠ا ماشیندقیقھ ب

MEYRA PALACE5*١۵تومان۴.٢۵٠.٠٠٠تومان ٣.۴٠٠.٠٠٠دقیقھ پیاده۵ا ماشیندقیقھ ب
SHERATON5*١۵تومان۴.١۴٠.٠٠٠تومان ٣.۴۴٠.٠٠٠دقیقھ پیاده۵ا ماشیندقیقھ ب

LATINA5*١۵تومان۴.٢٩٠.٠٠٠تومان ٣.۵۶٠.٠٠٠دقیقھ پیاده١۵ا ماشیندقیقھ ب
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تور ھای خانوادگی

تور مجردی 

تور ھای ساحلی

تور ھای لوکس

تورھای نمایشگاھی

)(OUT LETپیشنھاد ھای ویژه گردشگران 

تور ھای ارزان

تور ھای کشورھای بدون ویزا

تور ھای گروھی

تور ھای از شیراز

تور ھای از تھران

RIXOSتور ھای گروه ھای ھتل ھای 

تور ھای آفری پرواز قطرایرویز از شیراز

تور ھای لوکس ماه عسلی

تور کشتی کروز

تور ھای  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت

تور کشور ھای حوزه خلیج فارس

تور ھای لحظھ آخری

تور ھای مخصوص کودکان

تور ھای مناسبتی  

UALLتور ھتل ھای 

تور ویژه تعطیالت  
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