
 
 

     
 

 
 

 

به دلیل نوسانات نرخ ارز و پرواز نرخ نهایی را با کانتر چک  تور براساس حداقل نرخ پرواز بسته شده . 
 کنید. 

 
 

اردیبهشت  
 و خرداد

1041 

   

     
 
 

 

 1هر نفردر اتاق 
 تخته

 2هر نفردر اتاق 

 تخته

 ستاره

 هتل

 
 ترانسفر 

 
 خدمات ویژه 

 
  نام هتل خدمات

47.200.000 33.650.000 5*  
 

TRANSFER + 
SPEED BOAT 

 FB PARADISE ISLAND خدمات رایگان ماه عسل
RESORT (beach villa) 

1 

45.905.000 36.930.000 5* DOMESTIC AIR + 
SPEED BOAT 

خدمات رایگان ماه عسل  
از  ماه 6بااعتبارکمتر  

FB SUN ISLAND RESORT 
 (sun villa) 

2 

55.600.000 02.604.444         
5* 

DOMESTIC AIR + 
SPEED BOAT 

خدمات رایگان ماه عسل  
از  ماه 6بااعتبارکمتر  

-------------- 
 که براي بار خدمات 

ی
ویژه مسافرای

دوم در اینهتل اقامت دارند )یک 
، یک وعده شام 

ی
بطري نوشیدی

)
ی
 رومانتیک همراه با نوشیدی

---------------- 
ات آیی  ی استفاده رایگان از تجهت 

موتوري  غت 

FB ROYAL ISLAND 

0 

----- 49.900.000 5*  
 

SEA PLANE   خدمات رایگان ماه عسل
از  ماه 6بااعتبارکمتر  

 

ALL COCOON MALDIVES 
   

(Beach villa) 
0 

----- 55.450.000 5*  TRANSFER + SEA 
PLANE 

 ALL ANGSANA VELAVARU تست یی یس آر رایگان + تور غوایص
MALDIVES 

5 

---- 54.200.000 5* TRANSFER + SEA 
PLANE 

ی + صبحان رومانتیک +  هکروز دلفی 
دقیقھ 04اسپا   

HB MÖVENPICK RESORT 
KUREDHIVARU 

MALDIVES 
6 

---- 54.600.000 5* TRANSFER + 
DOMESTIC AIR + 

SPEED BOAT 

دقیقه 04گشت رایگان تور غوایص   FB AMARI HAVODDA 
RESORT MALDIVES 7 

----- 68.900.000 5* TRANSFER – SEA 
PLANE 

دقیقه 54اسپا رایگان   
 

ALL SIYAM WORLD 
MALDIVES 

8 

------ 04.944.444 5* رومانتیک در استخره صبحان     LILY BEACH 

RESORT 
9 

از مالدیو تور    از شت 
 پروازفالی دیی 

 روز5و شب4



 خدمات : 
                    0      بلیت رفت و برگشت فالی دیی . 

ر
 . بیمه مسافری

 روز اقامت در هتل با خدمات فوق  5شب  0. 0     ترانسفر رفت و برگشت فرودگایه. 2
 

 :توضیحات
 است . های مورد تایید  به زبان انگلییس الزایم کارت دیجیتال واکسن . 1
ی تست . 2  . الزایم میباشد در مست  رفت   PCR همراه داشیر
 ت است. و برای هر هتل متفا آن الزم است و هزینهPCR. برای برگشت به ایران تست  0
 

 شماره های تماس: 
40102261414 
49104946542 
49104946545 

 
 

 اطالعات پرواز: 

 
 


