
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 فیلیپینروز  12 شب و 11

 اسفند 28
شب مانیال 2شب بوراکای +  3+  ال نیدوشب   3+ پاالوانشب  3  

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات تور:     
بازدید از رودخانه      -گشت شهری کامل -بیمه مسافرتی-یدر فارسی زبان ل -ویزای توریستی -ترانسفر فرودگاهی –روز اقامت در هتل با صبحانه 12 

 زیرزمینی) یکی از عجایب هفت گانه (

 دارک مورد نیاز:م   
قطعه عکس  2 -) صفحه ازدواج (شناسنامهصفحه اول و دوم  کپی -اسکن صفحات اطالعات پاسپورت متقاضی–ماه اعتبار  9صل پاسپورت با حداقل ا      

ماه  3پرینت گردش حساب بانکی  -ترجمه مدارک شغلی و تحصیلی -بدون عینک با زمینه سفید(  –رنگی اخیر ) متفاوت با عکس پاسپوت  3*4

          و زبان انگلیسی تمکن مالی به دالر -اخیر به زبان انگلیسی

 
 

 نکته های سفر : 
 

 ترجمه مدارک برای ارایه به سفارت، پرداخت عوارض خروج از کشور برعهده همسفران گرامی میباشد.پرداختی سفارت، هزینه  -

 ، برعهده همسفران گرامی میباشد.کرونا )در صورت نیاز( در هنگام رفت و برگشت به ایرانهزینه تست  -

برعهده همسفران  پی سی آر منفی، یک روز پیش از پرواز رفت و برگشت،ارائه گواهی واکسیناسیون مورد تایید تمامی کشورهای تور و تست  -

 )واکسنهای مورد تایید فیلیپین فایزر . سینوفارم. آسترازینکا. اسپوتنیک( گرامی میباشد.

 یش از اتمام سفر( و ممنوعیت خروج از کشور برعهده همسفران گرامی میباشد.مسئولیت کنترل اعتبار گذرنامه )حداقل هفت ماه تا پ -

 میباشد. 12:00و ترک اتاق  14:00ساعت تحویل اتاق در هتلهای سراسر جهان  -

 در اتاق دو نفره قرار گرفته است در اتاق و کابینهای سه نفره، تخت سوم از نوع سفری )کاناپه تخت خوابشو( میباشد که -

 کیلوگرم میباشد. 20مجاز پروازهای داخلی بین کشورها بار  -
 

 

  تاریخ: 09/11/1401

 :پکیج اعتبار اسفند 28
 شماره پکیج: 2

 هتل ها شهر
  اتاق هر نفر در

 دو تخته

 هر نفر

 در اتاق  

 یک تخته
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PUERTO PRINCESA 

ELNIDO 
BARACAY 

MANILA 

ASTORIA PALAWAN 5 *+ 

SEDA LIO 4*+ 

MOVENPICKBORACAY 5* 

THE MANILA HOTEL 5* 

 دالر2190

+ 

 پروازنرخ 

 دالر 3190

+ 

 نرخ پرواز

 دالر 1790

+ 

 نرخ پرواز

 دالر 1390
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 نرخ پرواز



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 برنامه سفر:
شب . رفتن به هتل نسسایجهت رفتن به پورتو پر ی.  مراجعه به فرودگاه داخلدری. مالقات با لالیبه مان دنیرساول :روز 

پاالوان ایاقامت در هتل آستور   

پاالوان .  ایمسافر . شب اقامت درآستور اری. صبحانه در هتل .روز در اختنسسایپورتو پر یگشت شهردوم و سوم: روز

به شهر یحرکت از هتل جهت انجام گشت شهر ۸. صبحانه در هتل .ساعت نسسایپپورتو پر یگشت شهرروز چهارم :   

PPS ها با  کشنبهیها به جز  لیاز مزرعه کروکود میکنیم دنید نپاالوا بیناب و پر فراز و نش یها ییبایو از ز میرو یم

کنمیم دنیکه در معرض انقراض هستند د واناتیح ریسا نیپستانداران و همچن نیمختلف ا یها ستگاهیگونه ها و ز . 

رفته و در دویبه سمت ال ن میرویجامع م یسایبازار موزه و کل دنیدر ادامه به د  SEDA LIO میکنیاقامت م   

هتل مسافر .اقامت در اریصبحانه در هتل . روز در اختپنجم و ششم :  روز     

 کالن،ی.ورود به فرودگاه کات ی. سپس پرواز به بوراکالیپروازبه مان یبرا ویصبحانه در هتل رفتن به فرودگاه لفتم :روز ه

و در ادامه ورود  و اقامت شبانه در هتل مالقات و رفتن به . MOVE PICK BORACAY  

 ستین سهیکه شنا در آن قابل مقا بیجا میبر یسواحل جهان لذت م نیاز بهتر یکی صبحانه در هتل ازروز هشتم و نهم : 

درختان نخل در حال نوسان  ریو ز یدپودریسف یشن ها ی. روشودیظهر داغ نم یدر اوج  گرما یکه شن حت ییو جا

. میزنیقدم م یالنطو یدرساحل MOVENPICK BIRACAY 

لیو شب اقامت در هتل مان لی. ورود به مان میروین م کالیبه فرودگاه کات لیصبحانه در هتل جهت رفتن به ماندهم:   روز  

 یو مال یمنطقه تجار االدریآ ابانی.در خ لیمترومانیمیحرکت انجام تور.منطقه قد 9صبحانه در هتل ساعت : ازدهمیروز 

دوم  یرا که در طول جنگ جهان یهزار سرباز 3۷از  شیکه ب ییکایآمر ادبودی.به پارک  میکنیمدرن کشور حرکت م

 نتراموروس،یکشور در آنجا اعدام شده است . در شهر محصور شده ا یکه قهرمان مل یی. جا میکن یم دنید تندجان باخ

اعدام شدند و  یاسیکه دشمنان س یدر شرق مکان ایسنگر اسپان نیکه با دوام تر ایاسپان یقلعه قرون  باستان اگو،یقلعه سانت

سپس به  میکن یتوقف م نیسن آگوست یسای. در کل میزنیداده بود گشت م یرا در خود جا زالیر یادگارهایاز  یبرخ

از  یکیکه  ایآس دیمرکز خر یمراسمات هنر ی،محل برگزار شیکه در آن مرکز هما میرو یشده م ایمناطق اح

لیشب اقامت در هتل مان میگردی.به هتل برم میرو یمراکز جهان است قرار گرفته م نیبزرگتر   

 یالملل نیصبحانه در هتل حرکت به سمت فرودگاه بدوازدهم :  روز


