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

 مسير پرواز از فرودگاه شيراز به استانبول و سپس به مقصد فرودگاه آنتاليا می باشد 

 : خدمات تور

 6  شام اقامت در هتل با صبحانه. ناهار و روز  7و  شب  
 ترکيش اير الين از شيراز  بليط رفت و برگشت    
   ترانسفر فرودگاهی  
  ی بيمه مسافرت 

  

  مدارک الزم :  

  گذرنامه با حداقل شش ماه اعتباراز زمان سفر 
  

  ساعت برگشت از استانبول   ساعت برگشت از آنتاليا   ساعت حرکت از استانبول   ساعت حرکت از شيراز 
03:55  09:50  16:45  21:40  

  
  
 
 

  

  

  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   خدمات    ستاره هتل   نام هتل  
RAMADA RESORT SIDE  5*  ALL  11.150.000 تومان 12.700.000  تومان  

GRAND PARK LARA 5* ALL 12.580.000 تومان 14.200.000  تومان  
GRANADA LUXURY BEACH 5* UALL 12.680.000 تومان 13.820.000  تومان  

SHERWOOD DREAMS 5* UALL 13.120.000 تومان 15.120.000  تومان  
TENDY LARA 5* UALL 13.550.000  تومان 15.820.000  تومان  
LIMAK LARA 5* ALL 14.330.000 تومان 17.470.000  تومان  

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA 5* UALL 14.860.000 تومان  17.440.000  تومان  
ROYAL SEGINUS 5* UALL 15.460.000  تومان 17.650.000  تومان  

ELA QUALITY RESORT 5* UALL 15.460.000 تومان 17.640.000  تومان  
SUSESI LUXURY RESORT 5* UALL 15.620.000  تومان 18.800.000  تومان  

TITANIC BEACH LARA 5* ALL 16.420.000 تومان 20.080.000  تومان  
RIXOS SUNGATE HOTEL 5* ALL 16.360.000 تومان 19.800.000  تومان  
TITANIC DELUXE BELEK 5* UALL 17.380.000 تومان 21.500.000  تومان  

DELPHIN IMPERIAL 5*  UALL 17.490.000 تومان 21.650.000  تومان  
RIXOS LAND OF LEGENDS 5* ALL 19.300.000 تومان 28.930.000  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 

  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

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

 

  

 


