
  

 

 

از                     1400 و مرداد  تیر توردبی از شیر
 روز 4شب و  3پرواز قشم ایر / 

 

 هر نفردراتاق
 تخته 1 

 2هر نفردر اتاق 

 تخته
 ردیف نام هتل درجه موقعیت

9.240.000 8.400.000 DEIRA 3* Orchid hotel 1 

9.930.000 8.800.000 DEIRA 3* City avenue 2 

10.250.000 9.140.000 DEIRA 3* Ibis city center 3 

11.320.000 9.590.000 Albarsha 4* Novotel albarsha 4 

11.150.000 9.490.000 DEIRA 4* Royal continental 5 

10.900.000 9.390.000 DEIRA 4* Flora Inn 6 

12.470.000 10.160.000 SHEIKH ZAYED 4* Rose Rayhaan 7 

11.590.000 9.740.000 DEIRA 4* Aloft Dcc 8 

12.260.000 10.270.000 SHEIKH ZAYED 5* Crown plaza 9 

13.100.000 10.690.000 DEIRA 5* Swissotel Alghurair 10 

16.000.000 12.050.000 JBR 5* Amwaj rotana 11 

15.620.000 11.950.000 SHEIKH ZAYED  Fairmont dubai 12 

18.880.000 12.150.000 SHEIKH ZAYED 5* Shangrila 13 

24.650.000 16.460.000 The palm 5* W the palm 14 

 خدمات تور:  

 قشم ایر. بلیط  .بیمهی ویزا( )بیمه  ویزا  .  اقامت در هتل همراه با صبحانه روز  4 شب 3

 توضیحات: 

 بسته شده است و در صورت افزایش نرخ بلیط نرخ تور افزایش میابد.  تومان4.700.000تور بر اساس حداقل نرخ بلیط قشم ایر حدود .    1

 .به دلیل نوسانات نرخ ارز و پرواز نرخ نهابی را با کانیر مربوطه چک بفرمایید. 2

 میلیون به نرخ های فوق افزوده میشود.  4.  تور دبی با پرواز فالی دبی هم برگزار میشود که حداقل حدود 3

 . تومان به نرخ های فوق افزوده میشود  1.300.000ایران ایر هم برگزار میشود که حداقل حدود تور دبی با پرواز . 3

  . امکان افزایش تعداد شب های تور میباشد. 4

داد است. 4  . تور چارتر و غیر قابل اسیر

ن مسافر باید برای برگشت از  PCR . ارائه تست 5  ساعت قبل از پرواز مجدد تست بدهد.  72و گوایه سالمت در فرودگاه الزایم است. همچنیر

                         

 

 



   

 

 

  روزهای پروازی ایرالین ها : 

  (  سه شنبه -فالی دبی  )شنبه  

  (  چهار شنبه -یکشنبه )قشم ایر 

  جمعه -ایران ایر )سه شنبه 

 مدارک مورد نیاز ویزا: 

 اسکن پاسپورت 

  اسکن شناسنامه 

  اسکن کارت میل 

 اسکن عکس پرسنیل 

 

 

 

 

 

 

 

 


