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روز 5شب و  4تور  روز 4شب و  3تور    هتل نوع اتاق 

تخته 2نرخ هر نفر در اتاق  6/2000000 7/5000000 *5هتل کادوس رشت    

تخته 3نرخ هر نفر در اتاق  5/5000000 6/3000000  

تخته 2هر نفر در اتاق نرخ  6/1000000 7/3500000 *5 فومن هتل معین   

تخته 3نرخ هر نفر در اتاق  5/4000000 6/2500000  

تخته 2نرخ هر نفر در اتاق  601000000 7/3000000 *4هتل شبستان رشت    

تخته 3نرخ هر نفر در اتاق  5/0000000 6/0000000  

تخته 2نرخ هر نفر در اتاق  5/0000000 7/2500000 *3پامچال رشت هتل    

تخته 3نرخ هر نفر در اتاق  5/3000000 6/4000000  
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نطمه آزاد کاسپین بازدید از مرداب انزلی و خرید در م  گشت اول 

 گشت دوم بازدید از روستای زیبای ماسوله و للعه رودخان

سملکسار آبگیرطبیعیوخاورمیانه اکوموزه روستایی  بزرگترینبازدید از   گشت سوم 

بشار دودوزنبازدید از ا  گشت چهارم 

 

 

 خدمات تور: 

  پرواز رفت و برگشت 

  الامت با صبحانه 

  روزه 3روزه و  2رایگان گشت های 

 ترانسفر استمبال و بدرله فرودگاهی 
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 لیمت هر نفر گشت های انتخابی ردیف

 0500000 بازدید از غار رشی و سی دشت 1

 0000000 بازدید از سرو کهن هرزویل 2

 100000000 بازدید از ییالق اولسبلنگاه 3

 0500000 بازدید از آبشار ویسادار و اسپیه مزگت 4

 0000000 بازدید از جنگل گیسوم همراه با سورتمه تالش 5

 102000000 بازدید از گردنه حیران و محوطه تله کابین 6

 0000000 بازدید از کاروانسرای تی تی همراه با آبشار لونک 7

 0000000 گشت استخر و بام سبز الهیجان 0

 100000000 بازدید از اشکورات رودسر 0
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 توضیحات:

  و حدالل برای دو نفر در نظر گرفته شده است.نرخ های فوق به تومان 

 و جمعه 10:50، سه شنبه ساعت 10:50یک شنبه ساعت  ، 11:15ساعت  رشت روزهای شنبهشیراز به  پرواز های

 میباشد. 11:10ساعت 

  و جمعه  13:00، سه شنبه ساعت 13:00، یکشنبه ساعت 0:30پرواز های رشت به شیراز روزهای شنبه ساعت

 میباشد. 13:20ساعت 

 تور اعمال می گردد. نهایی  هرگونه تغییر نرخ پرواز در نرخ 

 میباشد.هار، بلیط تله کابین و لایك و ... بر عهده مسافر ان هزینه .وباشد  خدمات شامل الامت با صبحانه و گشت می 

 .درصورت اضافه کردن گشت های انتخابی هزینه ی گشت ها به نرخ تور اضافه میگردد 

 .گشت ها به انتخاب مسافر بسته به تعداد شب الامت لابل اجرا میباشد 

 باشد. یها به عهده مسافر م هیورود هیپرداخت کل 

 در تماس باشید.با کانتر مربوطه  برای اطالع از نرخ کودک 

 .در صورت درخواست رزرو هتل های دیگر با کانتر مربوطه هماهنگ بفرمایید 

 

 


