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 اولین ژئو پارک ایران و خاورمیانه 

  1401پاییز و زمستان 

 *مقصد مهم نیست، مهم اینه که خوش بگذره * 
 شیراز گردشگران شهر راز  ،3حد فاصل خیابان چنچنه و فلکه گاز، رو به روی کوچهآدرس دفتر:  شیراز، 

 شماره تماس : 071-32261010

   09176118065شماره همراه :   
 www.gardeshgaran1.com   

 @gardeshgaran_group  

 

2،750،000 2،600،000 3،050،000 2،850،000 

3،000،000 2،800،000 3،450،000 3،150،000 

3،550،000 3،100،000 4،250،000 3،600،000 

3،700،000 3،650،000 4،500،000 3،700،000 

4،020،000 3،750،000 4،950،000 4،520،000 

 

 
 شیراز -بندرعباس  -شیراز در مسیر رفت و برگشت هواپیما طبلی ✓
 هتل با صبحانه در اقامت ✓
ساحل   دره مجسمه ها، دره سکوت، معدن خاک سرخ، دره رنگین کمان،بازدید از هرمز شامل بلیط کشتی، رایگان گشت  ✓

 ی ا نقره
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 های فوق به تومان می باشد.نرخ  ✓
یران ایر ، چهارشنبه ساعت ا 12:35ایران ایر ، یکشنبه ساعت  6:35ساعت  عباس روز های شنبهرپرواز شیراز به بند ✓

 آسمان میباشد. 15:00پویا و روز جمعه ساعت  14:10آسمان و  10:50
ایران   7:30سه شنبه ساعت ایران ایر،  7:30 یکشنبهآسمان، 16:35های شنبه ساعت رعباس به شیراز روز پروزا بند ✓

 آسمان میباشد. 16:30معه و روز های ج پویا 16:00آسمان و  12:25ایر، چهارشنبه 
 می باشد.   12:00ساعت تخلیه اتاق   14:00ساعت تحویل اتاق در اکثر هتل ها  ✓
 هرگونه تغییر نرخ پرواز و هتل در نرخ های فوق اعمال میگردد. ✓
 در صورت درخواست، رزرو هتل های دیگر با هماهنگی آژانس انجام می شود. ✓
 صندلی و تخت می باشد.بدون  در تور هواییسال  2نوزاد زیر  ✓
 براساس کالس بندی پروازی مشخص میگردد. سال  5تا  2کودکنرخ  ✓
 می گردد.  حساببزرگسال   مانندسال، 5کودک باالی نرخ هتل  ✓
 خواهد شد. برنامه ریزیایران قابل اجرا می باشد و کل برنامه تور به درخواست مسافر  هایشهر تمامتور فوق از  ✓
 .است دهیاعالم گرد یسوار نیماش ینفر برا 4نفر و حداکثر  2حداقل  یاعالم شده گشت به ازا ینرخ ها ✓
   گشت رایگان شامل گشت جزیره هرمز میباشد و در صورت درخواست گشت های دیگر قیمت گشت به هزینه کل تور اضافه  ✓

   میگردد.
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 : قشمگشت  ✓
 
 چاهکوه( تنگه ، حرا ،جنگل  هنگامجزیره ناز، ریساحل جزا دره ستارگان، بازدید از  -
 می باشد. تومان  500،000هر نفر مبلغ   و نفر 2حداقل  هزینه برای  -
 
 

 : ساعته دریایی 2 گشت ✓
 
 ساعت گشت شبانه دریایی با موزیک زنده  2 -
 می باشد.  تومان  300،000غ مبلهر نفر ونفر  2حداقل  هزینه برای-
 
 

  : تفریحات دریایی ✓

 

 با آژانس هماهنگ فرمایید.( غواصی ، جت اسکی ، بنانا ، شاتل برای رزرو و اطالع از هزینه برنامه های ) -
 
 


