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از توردبی                     1400فرروردین و اردیبهشت از شیر
 روز 4شب و  3پرواز قشم ایر / 

 

 اتاق نفردر هر

 تخته 1 

 اتاق نفردر هر

 تخته 2
 ردیف هتل نام درجه موقعیت

11.660.000 10.640.000 DEIRA 3* SADAF HOTEL 1 

12.500.000 10.700.000 DEIRA 3* Orchid hotel 2 

12.880.000 11.100.000 DEIRA 4* Lutus Grand(Sun and Sky) 3 

12.880.000 11.100.000 DEIRA 4* Lutus retreat(Flora Grand) 4 

11.930.000 10.840.000 DEIRA 4* Golden Tulip 5 

12.880.000 11.300.000 DEIRA 4* Coral deira 6 

13.125.000 11.480.000 DEIRA 4* City season 7 

14.050.000 11.870.000 DEIRA 4* Novotel DCC 8 

14.050.000 11.870.000 DEIRA 5* Avani 9 

15.400.000 12.540.000 
SHEIKH 

ZAYED 
5* Crown plaza 10 

16.050.000 12.880.000 DEIRA 5* Pullman DCC 11 

18.880.000 14.350.000 
SHEIKH 

ZAYED 
5* Fairmont 12 

 خدمات تور:  

 . بلیط  .بیمهی ویزا( )بیمه  ویزا  .  اقامت در هتل همراه با صبحانهشب 3

 توضیحات: 

 میلیون بسته شده است و در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ تور افزایش میابد.  7تور بر اساس حداقل نرخ بلیط قشم ایر حدود .    1

 میلیون به نرخ های فوق افزوده میشود.  3تور دبی با پرواز فالی دبی هم برگزار میشود که حداقل حدود   . 2

  .به دلیل نوسانات نرخ ارز و پرواز نرخ نهابی را با کانیر مربوطه چک بفرمایید. 3

داد است. 4  . تور چارتر و غیر قابل اسیر

 چهار شنبه هر هفته یم باشد.  -سه شنبه  و  قشم ایر یکشنبه  -.    روزهای پروازی با ایرالین فالی دبی  شنبه 5

 . استالزایم و گوایه سالمت در فرودگاه  PCR .     ارائه تست 6

                         

 

 

 

 



   

 

 

ایط دریافت ویزا:   شر

 یا همراه خانواده *  خانم ها بصورت انفرادی                         

 سال بصورت انفرادی 50*  آقایان باالی                          

 ( . شان سفر کنندو با همس باشند متاهل  حتما باید سال ) 50*  آقایان زیر                          

 سال نیاز به همراه دارند 18*  افراد زیر                          

 ویزا: مدارک مورد نیاز  

 * اسکن پاسپورت                         

 * اسکن شناسنامه ) تمام صفحات (                         

 * اسکن کارت میل                          

 * اسکن عکس پرسنیل                         

 

 

 

 

 

 

 

 


