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 (فالی پرشیا و پارس) بلیت رفت و برگشت هواپیما 
  000ساعت  پارسهواپیمای   هاپنجشنبه ،6044ساعت  فالی پرشیاهواپیمای  سه شنبه هاروز های (پرواز رفت از شیراز,  
   7004و جمعه ها هواپیمایی فالی پرشیا ساعت) 
  ساعت پارسهواپیمای   پنچشنبه ها،0004ساعت  فالی پرشیاهواپیمای  سه شنبه هاروز های  )چابهارپرواز برگشت از   
 10004 14044و جمعه ها هواپیمایی فالی پرشیا ساعت ) 
 الامت هتل با صبحانه 
  رگشت به فرودگاهبترانسفر رفت و 
  نفر 0برای حدالل  ؼرب چابهارگشت  
  0مکان های مورد بازدید 
 ( 174باغ های گرمسیری کهیر، گل افشان، بندر تنگ و تاللی کویر و دریا، ولت آزاد برای خرید در منطمه ازاد چابهار  

 کیلومتر برگشت( 174کیلومتر رفت و            
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 .نرخ های فوق به تومان می باشد 
  می باشد.  10044ساعت تخلیه اتاق  10044ساعت تحویل اتاق 
 .هرگونه تؽییر نرخ پرواز و هتل در نرخ های فوق اعمال میگردد 
 .در صورت درخواست، رزرو هتل های دیگر با هماهنگی آژانس انجام می شود 
 د و کل برنامه تور به درخواست مسافر چیده خواهد شد.تور فوق از هر شهر ایران لابل اجرا می باش 
  و هزینه راهنما راننده بین نفرات تمسیم میشود. و حداکثر چهار نفر میباشدحدالل دو نفر ظرفیت هر خودرو 
 .ورودیه اماکن مورد بازدید به عهده ی خود مسافر میباشد 

 

 

  0شرق چابهارگشت 
 
 و  بازدید از ساحل صخره ای کمب، دریاچه صورتی لیپار، انجیر معابد، کوههای مریخی )در صورت تمایل شتر سواری(، ساحل صخره ای بریس، گواتر     -

 جنگل حرا و در صورت امکان لایك سواری و تماشای دلفین ها        
 کیلومتر برگشت( 144کیلومتر رفت و  144)هزینه لایك با مسافر میباشد(،         

 
 می باشد. تومان 0,4.444.هر نفر مبلػ      -
 

  0چابهار تا پزم تیاب گشت 
 
 کیلومتر برگشت( 74کیلومتر رفت و  74بازدید از اسکله پزم تیاب، ساحل  گردنه ای پزم و چشم الیانوس، بازار تاناکورا )  -
 
 تومان می باشد. 044.444هر نفر مبلػ  -

 
 

  باهو کالتگشت  :  
 
 کیلومتر برگشت( 144کیلومتر رفت و  144گشت نیمروز از منطمه تمساح های پوزه کوتاه گاندو )  -

 
 .تومان می باشد  0,4.444هر نفر مبلػ  -


