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

 را با کانتر خارجی چک کنيد.  تورتور بر اساس حداقل کف نرخ پرواز بسته شده است ، نرخ نهايی 

 می باشد.  کلمبو به فرودگاه   شيرازمقصد از فرودگاه 

 : خدمات تور

 7  آهونگاالشب  6  شب کندی +  2شب کلمبو +  2(    خدمات فوقبا های لوکس اقامت در هتل روز  8و  شب   (  
  شيرازاز ايرعربيا برگشتبليط رفت و   
   ترانسفر فرودگاهی  
  بيمه مسافرتی 
  ليدر فارسی زبان 
  وروديه ها بعهده مسافر می باشد 

  

  مدارک الزم :  

 از زمان سفر  گذر نامه حداقل با شش ماه اعتبار 
 دالر می باشد که بصورت فرودگاهی در فرودگاه پرداخت می شود.  40نه ويزای سريالنکا ي هز  

  

  ساعت برگشت    ساعت رفت  
13:40  03:40  

  

 

 

 

 

 

 

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   خدمات    ستاره هتل   نام هتل  
CINNAMON LAKE SIDE   

EARLS REGENCY 
RIU HOTEL  

5* 
5* 
5* 

 

BB 
HB  

ALL 

  تومان 28.045.000  تومان 19.690.000



  

  

  
  سريالنکا  لوکس تور 

شب کندی +   2  + کلمبوشب  2 
    شب بنتوتا / آهونگاال 6

    شيرازاز  
  روز  نو ويژه                

  اسفند  29
  روز  11شب و   10

  
  
 

 
   

  

  

  
  * بگذره خوش که اينه مهم نيست، مهم مقصد*   
  50نبش کوچه -شهر فرهنگ خيابان شيراز:  دفتر آدرس
  09170906505: همراه         36257505:  تلفن

www.Gardeshgaran1.com 
 

 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   

  

 


