
یشرق جانیو پرافتخار استان آذربا یخیمرکز تارشهر تبریز  تور  

 

 *مقصد مهم نیست، مهم اینکه خوش بگذره *
 گردشگران شهر راز ،3آدرس دفتر:  شیراز، چهارراه چنچنه به سمت فلکه گاز، روبه روی کوچه 

 170-30537313-8 شماره تماس 

  : 19980580050/19070008103شماره همراه 

  :وبسایتgardeshgaran0.com 
  گرام : @ نستایاآدرسGardeshgaran.raz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یشرق جانیو پرافتخار استان آذربا یخیمرکز تارشهر تبریز  تور  

 

 *مقصد مهم نیست، مهم اینکه خوش بگذره *
 گردشگران شهر راز ،3آدرس دفتر:  شیراز، چهارراه چنچنه به سمت فلکه گاز، روبه روی کوچه 

 170-30537313-8 شماره تماس 

  : 19980580050/19070008103شماره همراه 

  :وبسایتgardeshgaran0.com 
  گرام : @ نستایاآدرسGardeshgaran.raz 

 

 

 

 

 

 

 

 دو تخته 30.43444. 30.43444. 034.43444
*.  

 سه تخته 30.43444. 3.443444. 30.43444.

 دو تخته 3.043444. 30.43444. 30.43444.
*.  

 سه تخته 30.43444. 30.43444. 30043444.

 دو تخته 30.43444. 030443444 030043444
0* 

 سه تخته 30043444. 034.43444 030043444

 دو تخته 030.43444 030043444 30043444.
0* 

 سه تخته 30043444. 030043444 030043444

 دو تخته 030043444 030043444 30043444.
0* 

 سه تخته 30.43444. 3.043444. 034.43444

 دو تخته 30043444. 30043444. 03.043444

.* 
 سه تخته 030043444 30043444. 030.43444

 دو تخته 43444..03 3.043444. 03.443444
.* 

 سه تخته 30.43444. 030.43444 034043444

 دو تخته 025812111 020012111 023512111
.* 

 سه تخته 020512111 325312111 720312111
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 بلیت رفت و برگشت هواپیما 
  اقامت با صبحانه 
 د2باش یمنفر و نرخ ها به تومان   5هر نفر بزرگسال و حد اقل تعداد  یها به ازا متیق هیکل 

 

 

 
 

 باشد2 یم 05اتاق  هیو ساعت تخل 00اتاق ساعت  لیزمان تحو 
 باشد2 ی%  نرخ پرواز م01سال  5 رینوزاد ز تیبها و  نرخ بل میسال به صورت  ن 05 ریکودک ز تیبل نرخ 
 گردد2 یفوق اعمال م ینرخ پرواز در نرخ ها رییتغ هرگونه 
 2دییلطفا با کانتر مربوطه هماهنگ بفرما گرید یصورت درخواست رزرو هتل ها در 
 باشد2 ی2دوشنبه2چهارشنبه 2جمعه مکشنبهی زوبالعکسیبه تبر رازیپرواز از ش یروزها 
 2دییاطالع از نرخ تورکودکان با کانترمربوطه تماس حاصل فرما یبرا 
 باشد2 یاضافه م سیسرو کیهتل الله پارک اتاق سه تخته بصورت دوتخت با  در 

 


