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

  جهت اطالع از برگزاری تور در تاريخ های ديگر با کانتر خارجی در تماس باشيد 

 دقيقه می باشد   50می باشد و تا مقصد کوش آداسی به مدت  ازمير به فرودگاه   مقصد 

 : خدمات تور

 6  اقامت در هتل با صبحانه. ناهار و شام روز  7و  شب  
 سان اکسپرس از تهران   بليط رفت و برگشت 
   ترانسفر فرودگاهی  
  بيمه مسافرتی 
  راهنمای فارسی زبان 

 

  مدارک الزم :  

  سفر ماه اعتبار از زمان  7کپی پاسپورت با حداقل 

 ساعت برگشت    ساعت رفت  
03:40  22:55  

  

  

  

  

  

  

  

  

ستاره    نام هتل  
  هتل 

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   خدمات  

TUSAN BEACH AND RESORT  5*  ALL  7.290.000  تومان  8.490.000  تومان  
RICHMOND EPHESUS 5*  ALL   7.290.000  تومان  8.490.000  تومان  

LE BLEU 5* UALL 7.690.000  تومان  8.990.000  تومان  
PINE BAY 5* ALL  7.890.000  تومان  9.690.000  تومان  

KORUMAR EPHESUS 5* UALL 7.890.000  تومان  9.690.000 تومان 
SUHAN 360 5* UALL 7.890.000  تومان  9.690.000  تومان  

AQUA FANTASY 5* ALL  8.090.000 تومان  9.590.000  تومان  
KORMUR EPHESUS 5* UALL 8.590.000  تومان 10.290.000  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   

  

 


