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  بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی بليط را باکانتر خارجی چک کنيد 

  تماس باشيد. از نرخ پرواز در تاريخ های ديگر با کانتر خارجی در تور بر اساس حداقل نرخ پرواز بسته شده است ، جهت اطالع 

 : خدمات تور

 3  آنکاراشب اقامت در شهر  
   اقامت در هتل با صبحانه  
 ايران اير از تهران بليط رفت و برگشت  
   ترانسفر فرودگاهی  
  بيمه مسافرتی 

  مدارک الزم :  

  ر ماه از زمان سف هفت  گذر نامه با حداقل 

  ساعت برگشت از آنکارا   ساعت رفت از تهران
16:50  20:25  

  

  

  

  :    آنکارادر  کانادا  اطالعات مورد نياز در مورد انگشت  سفارت 

VAC    در محله  آنکاراکانادا  درCANKAYA      بعد از ظهر باز می باشند.  16:45صبح تا   08:00هست و روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  

  و هتل با کيفيت و نرخ های باالتر نيز موجود  ميباشد.  در نظر گرفته شده اند   کانادا    VACهتل های مذکور باتوجه به کمترين فاصله از 

  

 

ستاره    نام هتل  
  هتل 

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   آمريکا   VACفاصله تا   کانادا   VACفاصله تا 

ALMER 3* 20   تومان 3.170.000  تومان   2.910.000  دقيقه با ماشين  15  دقيقه با ماشين  
ETAP BULVAR 3* 15  تومان 3.380.000  تومان   3.200.000  دقيقه با پياده 10  دقيقه با ماشين  

ANKARA ROYAL 4* 15  تومان 3.460.000  تومان   3.200.000  دقيقه با پياده  1  دقيقه با ماشين  
BEST ANKARA 4* 15  تومان 3.780.000  تومان   3.290.000  دقيقه با پياده  1  دقيقه با ماشين  
DAFNE HOTEL  3* 15  تومان 3.740.000  تومان   3.360.000  دقيقه با پياده  5  دقيقه با ماشين  

WARWICK   4* 15  تومان 4.140.000  تومان   3.540.000  دقيقه با پياده  1  دقيقه با ماشين  
SEVEN DEEP 4* 15  تومان 3.970.000  تومان   3.610.000  دقيقه با پياده  1  دقيقه با ماشين  

DEMONTI 4* 15  تومان 4.070.000  تومان   3.680.000  دقيقه با پياده 10  دقيقه با ماشين  
SWISSOTEL 5* 15  تومان 4.500.000  تومان   3.650.000.  پيادهدقيقه با  10 دقيقه با ماشين  

MEYRA PALACE 5* 15  تومان 4.250.000  تومان   3.650.000 دقيقه پياده 05  دقيقه با ماشين  
SHERATON 5* 15  تومان 4.360.000  تومان   3.690.000  دقيقه پياده 05  دقيقه با ماشين  

LATINA 5* 15  تومان 4.540.000  تومان   3.840.000 دقيقه پياده 15  دقيقه با ماشين  
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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 

  تور های  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت 

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  تور های مخصوص کودکان

  ی   تور های مناسبت 

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

 

  

  

 


