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کیش ویژه ماه عسل روز  4شب و   3پکیج   

رایگان  خدمات  
  2هر نفر در اتاق 

 تخته
 نام هتل  درجه هتل  نوع اتاق 

  –   استقبال فرودگاهی -   صبحانه -  پرواز رفت و برگشت
گشت با قایق لوکس  و   تفریحات شاتل -ماساژ کالسیک

یورودی عکاسو  دیزاین به همراه خصوصی    
7/200/000 

لوکس دبل 

مریم سورینت  *4 دریا   

استقبال   -   و نهار  صبحانه – پرواز رفت و برگشت

گشت با  و   تفریحات شاتل -ماساژ کالسیک – فرودگاهی 

دیزاین و ورودی  به همراهقایق لوکس خصوصی  

 عکاسی

 مارینا پارک  *5 دبل دریا  11/300/000

استقبال  - و نهار  صبحانه  -  پرواز رفت و برگشت

گشت با  و   تفریحات شاتل -ماساژ کالسیک – فرودگاهی 

دیزاین و ورودی   به همراهقایق لوکس خصوصی  

 عکاسی

 ترنج  *5 دبل دریا  14/400/000
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 توضیحات: 

باشد می  گشت ساعت 1ب های نیلگون خلیج فارس شامل آشتی تفریحی خصوصی در کاجاره ی  ✓

 . گرددو هزینه به قیمت تور شما اضافه می  استکه این مدت زمان قابل تمدید 

 . رامش بخش انجام می گردد آ ی حرفه ای و محیطی اخدمات ماساژ در مجموعه   ✓

 . ساعت اجرای گشت ها با هماهنگی قبلی صورت میگیرد  ✓

 . نرخ های فوق به تومان می باشد  ✓

 . می باشد   12و تخلیه اتاق ساعت    14زمان تحویل اتاق ساعت  ✓

 .   هرگونه تغییر نرخ بلیط و هتل در نرخ های فوق اعمال می گردد  ✓

 . شیراز با همکاران ما در تماس باشید  –  کیش –برای اطالع از ساعت های پرواز شیراز   ✓

 . برای رزرو سایرهتل ها با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید   ✓

 

 
 


