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

 با کانتر خارجی در تماس باشيد.  اطالع از پرواز با هواپيمايی اير ارمنيا،جهت 

  

  

 : خدمات تور

 3  روز اقامت در شهر ايروان   4و  شب  
   اقامت در هتل با صبحانه  
 ارمنيا ايرهواپيمايی  بليط رفت و برگشت 
   ترانسفر فرودگاهی  
 راهنما  
  بيمه مسافرتی 

    مدارک الزم: 

  ه اعتبار از زمان سفر احدافل با هفت م هماگذرن 

  ساعت برگشت    ساعت رفت  
14:00  12:30  

 

  
  
 

  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
BAXOS HOTEL 3* 3.595.000  تومان  4.080.000  تومان  

NORK RESIDENCE 4* 3.680.000  تومان  4.180.000  تومان  
SILACHI 3* 3.930.000  تومان  4.950.000  تومان  

MINOTEL 4* 4.120.000  تومان  4.930.000  تومان  
AQUATEK 4* 4.130.000  تومان  4.680.000  تومان  

ROYAL PLAZA 4* 4.180.000  تومان  4.980.000  تومان  
METROPOL     4* 4.270.000  تومان  4.980.000  تومان  

EBRUNI 4* 4.270.000  تومان  4.980.000  تومان  
BEST WETERN CONGRESS 4* 4.580.000 تومان  5.440.000  تومان  

ANI GRAND 4* 4.870.000  ان متو 5.840.000  تومان  
CENTRAL 4* 4.380.000  تومان  5.680.000  تومان  

MULTI GRAND PHARAON 5* 5.410.000  تومان  6.600.000  تومان  
NATIONAL 5* 5.930.000  تومان  8.240.000  تومان  
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 تور های خانوادگی 

 تور مجردی  

 تور های ساحلی 

  های لوکس تور 

  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 

  کشتی کروز تور 

  تور های  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت 

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  تور های مخصوص کودکان

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

 

 


