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تماس حاصل   07132261010ی یا با شماره  مراجعه فرمایید  gardeshgaran1.comبرای اطالعات بیشتر به سایت  

 .نمایید

 
 

 خدمات تور               

 بلیت رفت و برگشت هواپیما  •

 از رشت به رامسر و بالعکس    هی ترانسفر فرودگا  •

 اقامت در هتل با صبحانه  •

 رایگان  گشت   •

 میباشد.  11:10ساعت   و جمعه10:50ساعت شنبه    ، سه10:50ساعت یک شنبه  ، 11:15ساعت   روزهای شنبهرشت به  شیراز  پرواز های ✓
 میباشد.  13:20و جمعه ساعت   13:00، سه شنبه ساعت  13:00، یکشنبه ساعت  8:30رشت به شیراز روزهای شنبه ساعت های پرواز  ✓
 هرگونه تغییر نرخ پرواز در نرخ تور اعمال می گردد.  ✓
 و حداقل برای دو نفر در نظر گرفته شده است. نرخ های فوق به تومان   ✓
 قابل اجرا میباشد.  اقامت شب گشت ها به انتخاب مسافر بسته به تعداد   ✓
 باشد.  یها به عهده مسافر م هیورود   هیپرداخت کل ✓
 کانتر مربوطه تماس بگیرید.  برای اطالع از نرخ کودکان با ✓
 ربوطه هماهنگ بفرمایید. و هتل های دیگر با کانتر مدر صورت درخواست رزر ✓
 و گشت میباشد و هزینه ی نهار، بلیط تله کابین و قایق و ... بر عهده مسافر میباشد. حانه  با صب مت اق خدمات شامل ا ✓
 ر اضافه میگردد. نه ی گشت ها به نرخ توگشت های انتخابی هزی رت اضافه کردنودرص  ✓

✓  

 

 ردیف   برنامه گشت 
گشت اسکله و مرداب انزلی -رشت   ترانسفر از فرودگاه اولگشت    

دوم گشت   محوطه تله کابین رامسر و روستای سروالت گشت   

، ابعلی و جنگل صفارود ییالق جواهردهگشت  سوم گشت   

لخانی گشت جنگل سرسبز دا  چهارم  گشت   

و خرید سوغات   ستی الهیجان توقف در شهر توری-ترانسفر به فرودگاه رشت پنجم گشت    

میباشد. تومان   0،00045 نفر ت هر دوهزار و جنگل سه هزار به قیمجنگل  ی  گشت ها 
 انتخابی 

میباشد. ن توما  500،000  نفرهر  جنگل عباس اباد و کالردشت به قیمت گشت های   
 انتخابی 

تومان میباشد.  500،000تله کابین نمک ابرود به قیمت هر نفر   گشت های   
 انتخابی 

روز  5شب و   4 روز  4شب و   3   ردیف  نوع اقامتگاه  نوع اتاق  

تخته  2اتاق   6/550/000 7/550/000   4هتل * 
  انیپارس
ی آزاد  

1 
تخته  3اتاق   6/200/000 7/200/000  

خته ت 2اتاق   7/700/000 9/100/000 * بام 4هتل  

 سبز رامسر
2 

تخته  3اتاق   6/900/000 8/150/000  

تخته  2اتاق   6/000/000 6/800/000  

* لیدو3هتل   3 
ه تخت 3اتاق   5/400/000 6/100/000  


