
  

  

  
     قطر تور 

  شيراز از  
  اسفند ماه ويژه 
  شب  3

  
  اسفند ماه   11-14

  
         

 

 
  

  

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

www.Gardeshgaran1.com 
 

  

                                        

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

 : خدمات تور

 3  با صبحانه   دوحه شب اقامت در شهر  
 قطر ايرويز   بليط رفت و برگشت       
 راهنما  
  بيمه مسافرتی 

  

 : مدارک الزم

 از زمان سفر  ماه اعتبار هفت  ل با ذر نامه حداق گ 
 می باشد. دالر الزامی  1500غ خداقل مبلو همراه داشتن    قطر می باشد لایر  200گاهی به مبلغ  زای فرودي و 

  ساعت برگشت از دوحه    ساعت رفت از شيراز 
04:45  01:50  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
CHAIRMEN HOTEL 3*BB  6.180.000  تومان  8.570.000  تومان  

DOHA DYNASTY 4*BB  7.300.000  تومان  8.300.000  تومان  
TOWN HOTEL DOHA 4*BB  7.470.000  تومان  8.800.000  تومان  

BEST WESTERN PLUS  4*BB 7.800.000  تومان 9.400.000.  تومان  
SAPHIRE PLAZA 4*BB 8.000.000  تومان  9.800.000  تومان  

MILLEMIUM HOTEL 4*BB 8.390.000  تومان 10.600.000  تومان  
CONCORDE HOTEL 5*BB 8.400.000  تومان  10.500.000  تومان  

WYNDHAM GRAND REGENCY 5*BB 8.500.000  تومان  10.860.000  تومان  
CROWN PLAZA DOHA 5*BB 8.820.000  تومان 11.470.000  تومان  
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 تور های خانوادگی 

  تور مجردی 

 تور ويژه خربد   

 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   

 

  

 


