
 

 

 

       
 

 

 

   روز 01شب و  9  ترالیااس لوکس تور 

   ملبورنشب  4+    سیدنیشب  5

(  1402فروردین  41تا   4) از تهران   ترکیشبا پرواز    

 
 دالر + نرخ ریالی   390نرخ نوزاد :  ❖

 . پرداخت کنند  VFSدر  روز انگشت نگاری باید  یورو عالوه بر نرخ تور مسافرین عزیز شخصا   40مبلغ   ❖

 

 خدمات تور: 
اقامت درهتلهای چهارستاره تاپ    9   . بیمه مسافرتیویزای توریستی استرالیا.    . با صبحانه  واقعه در مرکز شهر  شب 

ترانفربین شهری . ترانسفر فرودگاهی . بلیط رفت و برگشت . همراهی تورلیدر فارسی زبان، گشت و بازدید از جاذبه 

 های توریستی طبق برنامه سفر. 
 

 

  توضیحات:
 یست. الزام روز از دوز دوم گذشته باشد    14که  واکسن    تالیجیهمراه داشتن کارت د  .1

 ارز و پرواز نرخ نهایی را با کانتر چک نمایید.  با توجه به نوسانات نرخ . 2

 .ردیگیدر اتاق قرار م   اموقت یاضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفر  سی نفر سوم در اتاق از سرو  . 3

 

 

  : تاریخ 1401/ 12/10

 :پکیج اعتبار 1401/ 25/11

 

 کودک بدون تخت  

 ( سال 2-4)

 نفر سوم )تخت اضافه( 

+ 

 نرخ کودک با تخت 

 سال( 4-11)

 

 

 تخته 1هر نفردر اتاق 

 نام هتل  تخته  2هر نفردر اتاق  

 

 

دالر+نرخ ریالی  1590  

 

 

دالر+نرخ ریالی  2190  

 

 

دالر+نرخ ریالی  4600  

 

 

دالر+ نرخ ریالی  3200  
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 برنامه سفر  
 

 وز اول : ر

 ورود به سیدنی تحویل اتاق ها و استراحت در هتل .  
 

 روز دوم : 

 ، قایق سواری، ساختمان اپرا . گشت شهری سیدنی شامل بازدید از برج سیدنی
 

 سوم :   روز

 ت اطراف شهر سیدنی شامل منطقه زیبای بلو ماونتین و تله کابین سواری . گش
 

 چهارم:  روز

 قدیمی شهر و محله راکس. محالت    بازدید از
 

 پنجم :   روز

 وقت آزاد در اختیار مسافر 
 

 ششم :   روز

 پرواز به سمت ملبورن و تحویل اتاق ها. 
 

 فتم :  روزه

تریک ، بندر ملبورن ، بازار ملکه گشت شهری ملبورن شامل بازدید از ساختمان پارلمان ، کلیسای سنت پا

 ویکتوریا و ... 
 

 شتم :  هروز

 گشت شهری ملبورن شامل بازدید از برج یوریکا ، جاده گرید اوشن و ... 
 

 روز نهم : 

 وقت آزاد در اختیار مسافر 
 

 :  دهم    روز

 و اتمام تور   سفر به فرودگاه به سمت ایرانانتر
 

 باآرزوی سفری خوش

 گردشگران شهرراز  شرکت جهانگردی و خدمات گردشگری 


