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

 کانتر خارجی تماس بگيريد.  با تور بر اساس حدافل نرخ پرواز بسته شده است ، جهت اطالع دقيق قيمت تور در تاريخ مورد نظر                  

 : خدمات تور

 5  شب اقامت در شهر استانبول  
   اقامت در هتل با صبحانه  
 از شيراز با هواپيمايی ترکيش اير الين   بليط رفت و برگشت 
   ترانسفر فرودگاهی 
 يک گشت شهری همراه با ناهار  
 راهنما  
  بيمه مسافرتی 

  

  مدارک الزم :    

  اعتبار از زمان سفر گذرنامه حداقل با شش ماه 

  

  ساعت برگشت از استانبول    ساعت رفت  از شيراز 
02:55  21:40  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
OZ YAVUZ 3* 7.600.000  تومان  8.300.000  تومان  

LA GRADEN 4* 7.700.000  تومان  8.900.000  تومان  
THE CITY PORT  4* 8.300.000  تومان 10.300.000  تومان  

ICON 4* .8.900.000 تومان 11.200.000  تومان  
DORA 4* .8.900.000 تومان 11.200.000  تومان  

TAXIM TOWN 4*  9.800.000  تومان 13.200.000  تومان  
METROPOLITAN 4*  9.900.000  تومان 13.400.000  تومان  

GREEN PARK TAKSIM 4* 10.100.000 تومان 13.800.000  تومان  
GRAND OZTANK 4*  10.500.000 تومان 14.500.000  تومان  

BIZ CEVAHIR 5*  10.500.000 تومان 14.400.000  تومان  
TAKSIM GONEN 4* 10.800.000 تومان 14.500.000  تومان  

HILTON BOMONTI 5* 11.000.000 تومان 15.500.000  تومان  
RADDISON BLU SISILI 5* 11.000.000 تومان 15.500.000  تومان  

ELIT WORLD 5* 12.300.000 تومان 18.200.000  تومان  
THE MRMR TKSIM 5* 12.400.000 تومان 18.400.000  تومان  

CVK PRK BOSPHORUS 5* 12.400.000 تومان 18.400.000  تومان  
GRAND HYYAT 5* 12.540.000 تومان 18.350.000  تومان  

SWISSOTEL 5* 14.800.000 تومان 23.200.000  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 

  گروهی تور های 

  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 

  تور های  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت 

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  مخصوص کودکانتور های 

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت 

 


