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2,9290222 2,8050222 3,252,222 302950222 

3,202,222 2,902,222 3,6220222 3,2220222 

3,4000222 3,2220222 3,9620222 3,5860222 
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3,6020222 3,3650222 4,0350222 3,8020222 

 

 
 آسمان( بلیت رفت و برگشت هواپیما( 
  22:25ساعت  سه شنبه ، 05:02روز های شنبه ساعت (پرواز رفت از شیراز) 
  (22:22، سه شنبه ساعت 06:45پرواز برگشت از لشم )روزهای شنبه ساعت 
 الامت هتل با صبحانه 
  رگشت به فرودگاهبترانسفر رفت و 
  نفر 2گشت نیم روز برای حدالل  
 :(جزایر نازدره ستاره ها،  جنگل حرا،  ) گشت نیم روز لشم مکان های مورد بازدید.  
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 .نرخ های فوق به تومان می باشد 
 .تخت سوم در اکثر هتل ها از نوع کاناپه تاشو می باشد 
  می باشد.  02:22ساعت تخلیه اتاق  04:22ساعت تحویل اتاق 
 .هرگونه تغییر نرخ پرواز و هتل در نرخ های فوق اعمال میگردد 
  انجام می شود.در صورت درخواست، رزرو هتل های دیگر با هماهنگی آژانس 
 .تور فوق از هر شهر ایران لابل 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 باشد. تومان  002222هر نفر مبلغ       -
 

  02الی  8ساعت  جزیره هنگام:گشت 
 
 تومان می باشد.  232222هزینه هر نفر مبلغ گشت  کامل  -
اکواریومی و دلفین ها، ترانسفر رفت و برگشت لایك سواری )خرید بلیت به عهده ی مسافر اماکن مورد بازدید شامل غرفه های صنایع دستی، ماهی  -

 میباشد(
 

  گشت ویژه :  
 
 تولف در رستوران سنتی جزیره هنگام ، جنگل حرا، چاهکوه، دره ستارگان و ساحل ناز. -
 هزینه ناهار به عهده مسافر -
 تومان می باشد.  322222هر نفر مبلغ  -
 

   گانه: گشت عجایب سه 
 تولف در رستوران سنتی  جزیره هنگام، جنگل حرا، تنگه چاهکوه -
 هزینه ناهار به عهده مسافر -
 تومان می باشد.  322222هر نفر مبلغ  -
 

    گشت جزیره هرمز 
 بعداز ظهر  3صبح الی  6دره سکوت،دره مجسمه ها ساحل نمره ای صبحانه ناهار ساعت دره رنگین کمان ،معدن خاک سرخ، -
 تومان می باشد.  432222مبلغهر نفر  -

 

  گشت کامل 
 گشت جزیره نیمروزی ،گشت جزیره هنگام و تولف در رستوران سنتی )هزینه ناهار به عهده مسافر( -
 تومان می باشد.  282222هر نفر مبلغ -
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