
 
 

 

 

 سفز بٍ

 جشیزٌ قطم
 ايلیه صئً پارک ایزان ي خايرمیاوٍ

  0011 پاییش

 *مقصد مُم ویست، مُم ایىٍ کٍ خًش بگذرٌ *
 ضیزاس گزدضگزان ضُز راس ،۰1وبص کًچٍ ، فزَىگ ضُزخیابان  یاوتُاآدرس دفتز:  ضیزاس، 

 ضمارٌ تماس : 170-505۰7۰1۰-8

   19101۰05089ضمارٌ َمزاٌ :  

 www.gardeshgaran0.com   
 @gardeshgaran_group  

 

 

046444222 045024222 040524222 040024222 

046.34222 045204222 040.54222 040024222 

045324222 043024222 040224222 045024222 

040024222 040.24222 340424222 342224222 

046024222 040024222 040024222 340524222 

342224222 040524222 343024222 342024222 

34.024222 046624222 346324222 040024222 

340324222 342224222 340524222 345324222 

 

 
 آسمان( بلیت رفت و برگشت هواپیما( 
  6:55.ساعت  سه شنبه ، 2.:5.روز های شنبه ساعت (پرواز رفت از شیراز ) 
  ( 0:52.، سه شنبه ساعت 2.:0.)روزهای شنبه ساعت پرواز برگشت از قشم 
 اقامت هتل با صبحانه 
  رگشت به فرودگاهبترانسفر رفت و 
  نفر 0گشت نیم روز برای حداقل  
 :4(جزایر نازدره ستاره ها،  جنگل حرا،  ) گشت نیم روز قشم مکان های مورد بازدید  
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 4نرخ های فوق به تومان می باشد 
 4تخت سوم در اکثر هتل ها از نوع کاناپه تاشو می باشد 
  می باشد4  0:22.ساعت تخلیه اتاق  4:22.ساعت تحویل اتاق 
 4هرگونه تغییر نرخ پرواز و هتل در نرخ های فوق اعمال میگردد 
  انجام می شود4در صورت درخواست، رزرو هتل های دیگر با هماهنگی آژانس 
 4تور فوق از هر شهر ایران قابل اجرا می باشد و کل برنامه تور به درخواست مسافر چیده خواهد شد 
 

 

 

 :گشت نیم روز جزیره 
 
 (جنگل حرا، دره ستاره ها، جزایر ناز)     -
 می باشد4 تومان  02222.هر نفر مبلغ       -
 

  جزیره هنگام:گشت 
 
 تومان می باشد4  002222هزینه هر نفر مبلغ گشت  کامل  -
 

  گشت ویژه :  
 
 توقف در رستوران سنتی جزیره هنگام ، جنگل حرا، چاهکوه، دره ستارگان و ساحل ناز4 -
 هزینه ناهار به عهده مسافر -
 تومان می باشد4  3.2222هر نفر مبلغ  -
 

   :گشت عجایب سه گانه 
 توقف در رستوران سنتی  جزیره هنگام، جنگل حرا، تنگه چاهکوه -
 هزینه ناهار به عهده مسافر -
 تومان می باشد4  002222هر نفر مبلغ  -
 

    گشت جزیره هرمز 
 بعداز ظهر  3صبح الی  6دره سکوت،دره مجسمه ها ساحل نقره ای صبحانه ناهار ساعت ،معدن خاک سرخ، دره رنگین کمان -
 تومان می باشد4  352222هر نفر مبلغ -

 

  گشت کامل 
 گشت جزیره نیمروزی ،گشت جزیره هنگام و توقف در رستوران سنتی )هزینه ناهار به عهده مسافر( -
 تومان می باشد4  002222هر نفر مبلغ -

 
 


