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

 : خدمات تور

 7  تفليس شب    
   اقامت در هتل با صبحانه  
 قشم اير    بليط رفت و برگشت  
   ترانسفر فرودگاهی  
  بيمه مسافرتی 
  ليدر فارسی زبان  

  مدارک الزم : 

  گذرنامه حداقل با هفت ماه اعتبار از زمان سفر 

  

  ساعت برگشت    ساعت رفت  
15:00  18:00  

 

  

  

  

  

  

  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
TISPY/ LIKE  3* 2.040.000  تومان  2.290.000 تومان 

EUROSIA/ POLO  3*  2.140.000  تومان 2.485.000  تومان  
SKY GEORGIA / NEW STAR 4*  2.620.000  تومان  3.460.000  تومان  

GRAND GMP/ GURU 4* 2.730.000  تومان  3.660.000 تومان  
TOSCANO / GNG 4* 2.830.000  تومان  3.860.000 تومان  

PRIMAVERA / BELTEM 4* 3.025.000  تومان  4.150.000  تومان  
COLOMBI/ VILTON 4* 3.220.000  تومان  4.640.000  تومان  

RED LINE/ LM CLUB 4* 3.590.000  تومان  4.640.000  تومان  
CITY CENTER / AVENUE  4* 3.615.000  تومان  5.430.000  تومان  

AMERI 4* 4.650.000  تومان  7.580.000 تومان  
RAMADA  4* 4.845.000  تومان  8.070.000  تومان  

HOLIDAY INN *4 6.190.000 تومان 10.700.000 تومان  
BILTMORE *5 8.515.000 تومان 15.590.000  تومان  
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 تور های خانوادگی 

 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 

  کروز تور کشتی 

  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   

  

 

 


