
  

 

 

 

از مرداد    1400تور مالدیو از شیر
 روز  6شب و 5

 1هر نفر در اتاق 
 تخته

 2هرنفردر اتاق 
 تخته

  نام هتل / نوع اتاق و ترانسفر درجه و  خدمات

41.840.000 29.100.000 
5* BB 

( SPEED BOAT) 
Sheraton full moon resort 

تست رایگان خدمات رایگان ماه عسل / 
PCR 

1 

41.580.000 30.140.000 
5* BB 

( SPEED BOAT) 
Krumba  Island resort 
 خدمات رایگان ماه عسل

2 

49.770.000 34.690.000 

4*All 
(SPEED BOAT+DOM TKT) 

Adaaran Club Rannalhi resort 
دوگشت جزیره / خدمات رایگان ماه عسل/ 
  
 
رسگریم های شاد ساحیل/ کالس مقدمات

جه  شیر

3 

.00047.300  35.210.000 
5*FB 

(SPEED BOAT+DOM TKT) 
Sun Island resort 

گشت رایگان ماهیگیر ی برای خرید قبل از 9 
 مرداد

4 

57.960.000 38.590.000 
5* FB 

( SPEED BOAT) 
PARADISE ISLAND RESORT 

 9برای خرید قبل از  یماهیگیر گشت رایگان 
 اتاق  رو به دریا /مرداد

5 

66.280.000 45.480.000 

 
 

5* ALL 
(SPEED BOAT+DOM TKT) 

Royal island resort 
 9برای خرید قبل از  یماهیگیر گشت رایگان 
 /خدمات رایگان ماه عسل /مرداد

در این هتل اقامت  افرادی که برای بار دوم
یک وعده شام رومانتیک همراه با دارند 

 
 
 دارند نوشیدت

 

6 

63.030.000 45.870.000 
5*BB 

(SEA PLANE( 
Sun Siyam IRUFUSHI 

 اتاق با استخر/خدمات رایگان ماه عسل
7 

----- 47.300.000 
5* FB 

(SEA PLANE( 
You and Me Cocoon Maldive 

 
8 

68.100.000 48.210.000 
5*ALL 

(SEA PLANE( 
Cocoon Maldives 

 غوایص رایگان/  خدمات رایگان ماه عسل
9 

----- 49.380.000 
5* FB 

(SPEED BOAT+DOM TKT) 
Amari Havodda resort 
 غوایص رایگان 30 دقیقه

10 

----- 51.330.000 
5*HB 

(SPEED BOAT ) 
Grand Park Kodhipparu 
 همراه باوسیله قوایص رایگان  

11 

 

 

 



  

 

  خدمات تور: 

تی .بیمه پرواز فالی دسایل نقلیه ذکر شده برای هر هتل. شب اقامت در هتل با خدمات فوق. ترانسفر فرودگایه با و  5

 سال 60برای افراد زیر 

 توضیحات: 

  بر اساس حداقل نرخ پرواز فالی دتی بسته شده است. تور  

  .به دلیل نوسانات نرخ ارز و پرواز نرخ نهاتی را با کانی  چک کنید 

 تومان به نرخ تور اضافه میشود  13.400.000 ل مبلغتور با پرواز قطر ایرویز هم قابل اجراست که حداق . 

  رت به صو آن و تغییر خدمات تان ر هتل مدنظامکان تغییر تایپ اتاقALL  ن را با کانی  چک کنید. .نرخ آمیباشد 

  انجام تستPCR  ساعت قبل از پرواز الزایم است 72 از  چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت . 

 

 

 

 

 

 

 1هر نفر در اتاق 
 تخته

 2هرنفردر اتاق 
 تخته

و ترانسفر درجه و  خدمات  ام هتل / نوع اتاقن 
 

88.900.000 57.310.000 
5* ALL 

 
Dhigali Maldives 

12 

70.440.000 57.570.000 
5* HB 

(SEA PLANE( 
Fairmont maldive 

 و  خدمات رایگان ماه عسل / اتاق با استخر 
 / غوایص رایگانویوو طلوع خورشید 

13 

85.260.000 60.300.000 
5*All 

(SPEED BOAT+DOM TKT) 
Heritance Araah maldive 

 pcrگشت جزیره + تست رایگان 
41  

98.260.000 80.0005.67  
5*All 

(SPEED BOAT+DOM TKT) 
Pullman resort maldive 

درصورت گرفت   اتاق قبل از9 مرداد  به 
د میشود(  صورت رایگان اتاق آپگیر

51  

----- 69.920.000 

5* HB 
(SEA PLANE( 

Movenpick resort Kuredhivaru 
گشت کروز رایگان وتماشاي دلفتر  ها براي 
دو نفر/ 1 وعده صبحانه رومانتیک روی 

 استخر

61  


