
 

 

 

 

     
 

  روز 7شب و  6  بنتوتاتور 

 

 خدمات تور :
 

 فرودگاهیترانسفر رفت و برگشت  –بیمه مسافرتی  -قطر ایرالین بلیط  –خدمات ذکر شده روز اقامت در هتل با 7شب و 6

 با لیدر محلی گشت شهری  -و بین شهری 

 :توضیحات

 روز از دوز دوم گذشته باشد الزامیست. 14همراه داشتن کارت دیجیتال واکسن که -1
روز بعد از دوز دوم (با هیچ نوع محدودیتی و بدون انجام تست  ورودی  15در حال حاضر مسافرهای واکسینه شده ) -2

 باشند.میتوانند تردد داشته 
 دالر ( 40تنها برای برگشت به ایران نیاز به تست میباشد. )هزینه تست 

 با توجه به نوسانات نرخ ارز و پرواز نرخ نهایی را با کانتر چک نمایید. -3
                                  نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به صورت موقت  - 4
 .اتاق قرار میگیرد در
 نرخ تور بر اساس پایینترین نرخ پرواز می باشد.نرخ نهایی را با کانتر مربوطه چک فرمایید. - 5

 

 قیمتها بر پایه تومان میباشد.  -6
 ها  به عهده مسافر میباشد.ورودیه  هزینه -7

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تاریخ 20/04/1401

 مرداد 15
 اعتبار

 :پکیج
شماره  1

 پکیج:

 بچه با تخت 

 سال  11.99-5
 ر نام هتل درجه تخته 2هر نفردر اتاق 

33.519.000 
 

44.174.000 4*HB THE PALM 1 

34.014.000 45.164.000 5*HB HABITAT 2 

35.994.000 48.134.000 5*HB CINNAMON BEY RESORT 3 

38.604.000 53.714.000 5*HB RADISSON (EX AMARI) 4 

38.43.9000 53.549.000 5*UALL RIU AHUNGALLE 5 

38.769.000 54.374.000 5*HB DOUBLE TREE BY HILTON YALA 6 

41.674.000 59.424.000 5*HB SHANGRILA HAMBANTOTA YALA 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برنامه سفر
 

 

 شب بنتوتا 6                                          
 

 بنتوتا -کلمبو   /فرودگاه - اول روز
 به سمت بنتوتاحرکت القات با نماینده ها و ورود به فرودگاه م

 ل روز برای استراحت در هتل در اختیار خودتان میباشیدک
 بنتوتاشب اقامت در 

 

  بنتوتا - دوم  روز
 د داشت یخواه کوتاهور شهری تپس از صرف صبحانه در هتل یک 

 قایق سواری رودخانه مادهوومراکز نگهداری از الکپشت ها را خواهید داشت.
 

 بنتوتا -سوم  روز
 برای استراحت در هتل در اختیار خودتان میباشیدکل روز  

 شب اقامت در بنتوتا
 

 بنتوتا -روز چهارم 
 دیباشیخودتان م اریاستراحت در هتل در اخت یکل روز برا

 اقامت در بنتوتا شب
 

 بنتوتا  -پنجم  روز
 ل روز برای استراحت در اختیار خودتان هستیدک
 ا تتونشب اقامت در پ 
 

 نتوتا ب/  ششمروز 
 دیباشیخودتان م اریاستراحت در هتل در اخت یکل روز برا

 اقامت در بنتوتا شب
 

 وتا تبن - هفتم روز
 پس از صبحانه، ترانسفراز هتل به فرودگاه انجام خواهد شد.

 


