
  
 

 

 

  سفر به

  بهشت گمشده ایران :چابهار 
  1400 زمستان

  نیست، مهم اینه که خوش بگذره * *مقصد مهم  
  ، گردشگران شهر راز شیراز ۵۰آدرس دفتر:  شیراز، انتهای خیابان فرهنگ شهر، نبش کوچه  

 شماره تماس  :  071-36257505-8
      09010542689شماره همراه :    

 www.gardeshgaran1.com    
 @gardeshgaran_group  

 

3.734.000  3.554.000  

4.545.000  4.965.000  

3.675.000  3.560.000  

3.870.000  3.675.000  

 

  فالی پرشیا و پارس (   بلیت رفت و برگشت هواپیما ( 
   6:00ساعت  هواپیمای فالی پرشیا  ،سه شنبه   14:15ساعت  هواپیمای پارس    دوشنبهروز های  (پرواز رفت از شیراز  ، 
  7:30و جمعه ها هواپیمایی فالی پرشیا ساعت    13:40پارس ساعت    پنجشنبه هواپیمای ( 
  ) 8:30،سه شنبه  هواپیمای فالی پرشیا ساعت  16:20روز های دوشنبه هواپیمای پارس ساعت    پرواز برگشت از قشم  ، 
   10:00و جمعه ها هواپیمایی فالی پرشیا ساعت  16:10پنجشنبه هواپیمای پارس ساعت   (  
 اقامت هتل با صبحانه 
  رگشت به فرودگاه ترانسفر رفت و ب 
   نفر   2برای حداقل    غرب چابهار گشت   
   :مکان های مورد بازدید 
  ) 170باغ های گرمسیری کهیر، گل افشان، بندر تنگ و تالقی کویر و دریا، وقت آزاد برای خرید در منطقه ازاد چابهار   

    ت کیلومتر برگش   170کیلومتر رفت و                
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  .نرخ های فوق به  می باشد  
   می باشد.    12:00ساعت تخلیه اتاق    14:00ساعت تحویل اتاق 
  .ر نرخ پرواز و هتل در نرخ های فوق اعمال میگردد  هرگونه تغ
  .در صورت درخواست، رزرو هتل های دیگر با هماهنگی آژانس انجام می شود 
   برنامه تور به درخواست مسافر چیده خواهد شد. تور فوق از هر شهر ایران قابل اجرا می باشد و کل 
  و هزینه راهنما راننده بین نفرات تقسیم میشود.   ظرفیت هر خودرو حداقل دو نفر و حداکثر چهار نفر میباشد 
  .ورودیه اماکن مورد بازدید به عهده ی خود مسافر میباشد 

 

  

   شرق چابهار گشت : 
  
بازدید از ساحل صخره ای کمب، دریاچه صورتی لیپار، انجیر معابد، کوههای مریخی (در صورت تمایل شتر سواری)، ساحل صخره ای        -

  بریس، گواتر و  
  جنگل حرا و در صورت امکان قایق سواری و تماشای دلفین ها          
  کیلومتر برگشت)   100کیلومتر رفت و    100(هزینه قایق با مسافر میباشد)،           

 می باشد.    450.000. هر نفر مبلغ        -
  

   چابهار تا پزم تیاب  گشت : 
 برگشت) کیلومتر    70کیلومتر رفت و    70بازدید از اسکله پزم تیاب، ساحل  گردنه ای پزم و چشم اقیانوس، بازار تاناکورا (  -

   می باشد.  400.000هر نفر مبلغ  
 

   باهو کالت گشت   :   
  کیلومتر برگشت  100کیلومتر رفت و    100گشت نیمروز از منطقه تمساح های پوزه کوتاه گاندو (  -

   می باشد.   350.000هر نفر مبلغ   - 


