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( انـماه روازـپشب با  2 ) ـاراـآنکـ                   
 سال با تخت  6-22        نفر سوم                                     یک تخته                                       دو تخته هر نفر                                    هتــل                                               

Ommer ( Almer )                 3* 000/020/2 000/620/2 000/070/2 000/060/2 
 000/220 000/280 000/230 شب اضافه

Prestige                                 3* 000/060/2 000/680/2 000/000/2 000/230/2 
 000/200 000/220 000/260 شب اضافه

Gold                                      3* 000/600/2 000/880/2 000/000/2 000/990/2 
 000/70 000/320 000/200 افهشب اض

Dafne                                     3* 000/770/2 000/020/3 000/030/2 000/220/2 
 000/220 000/360 000/200 شب اضافه

Ankara Royal                       4* 000/600/2 000/800/2 000/000/2 000/000/2 
 000/200 000/280 000/200 شب اضافه

Best                                        4* 000/720/2 000/020/3 000/000/2 000/230/2 
 000/200 000/380 000/230 شب اضافه

Best Western 2000               4* 000/720/2 000/900/2 
N/A 

 000/300 000/230 شب اضافه

Radisson Blue                       4* 000/760/2 000/020/3 000/760/2 000/300/2 
 000/200 000/380 000/200 شب اضافه

Capital Plaza                        4* 000/820/2 000/200/3 000/820/2 000/020/2 
 000/260 000/030 000/260 شب اضافه

Warwick                               4* 000/880/2 000/260/3 000/090/2 000/080/2 
 000/220 000/000 000/320 شب اضافه

Meyra Palace                       4* 000/960/2 000/300/3 000/000/2 000/200/2 
 000/230 000/030 000/300 شب اضافه

Grand Ankara                     5* 000/880/2 000/320/3 000/070/2 000/260/2 
 000/260 000/030 000/320 شب اضافه

Bera Ankara                         5* 000/900/2 000/290/3 000/720/2 000/300/2 
 000/230 000/070 000/320 شب اضافه

Swiss                                      5* 000/900/2 000/000/3 000/020/2 000/220/2 
 000/230 000/620 000/300 شب اضافه

Sheraton                               5* 000/970/2 000/030/3 000/000/2 000/230/2 
 000/200 000/090 000/360 شب اضافه

Latanya                                 5* 000/060/3 000/020/3 
N/A 

 000/600 000/000 شب اضافه

Metropolitan                        5* 000/230/3 000/680/3 000/030/2 000/220/2 
 000/220 000/700 000/020 شب اضافه
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 زبان راهنمای فارسی – صبحانه با اقامت –طـبلی:  خدمات

 بیمه مسافرتی – رانسفرفرودگاهیت

 
 

 : توضیحات

تومان  000/220 سال 2و زیر) با کمیسیون (  000/880/1(  بدون تخت سال ) 2-6نرخ تور ( 1

            . می باشدکمیسیون (  ) بدون

 وازی باالتر ،ج براساس پایین ترین نرخ کالس پـروازی تنظیم شده است و در صـورت رزرو کالس پرـپکی (2

     ما به التفاوت دریافت می گردد .
  . مبلغی مسترد نمی گردد هتل بابت شبهای باقیماندهدر صورت خروج زودتر از زمان رزرو تایید شده ،  (3

 دالر 30 هر نفر :  هزینه خدمات پزشکی سفارت آمریکا (4

 (واریزی وجه  + پرکردن فرم ها )گرفتن وقت + دالر 220 هرنفر:  هزینه خدمات سفارت آمریکا( 5

  : هزینه خدمات سفارت کانادا (6

      اریـنگ شتـارت جهت انگـواریزی وجه سف + رم هاـکردن فامل پرـشدالر  60هر نفر  :  C1پکیج    

 و همراهی مترجمVAC  ترانسفر به دفتر +(  دالر کانادا در محل توسط مسافر 200پرداخت  )

    دالر کانادا  200پرداخت  ) نگاری شامل واریزی وجه سفارت جهت انگشتدالر  20هر نفر  :  C2پکیج 

 و همراهی مترجم VAC  ترانسفر به دفتر +(  در محل توسط مسافر     

 تومان  000/300ویزای اقامتی و توریستی هر نفر  : هزینه پیکاپ سفارت کانادا( 7

  : هزینه خدمات سفارت انگلیس (8 

 ارت )ـواریزی وجه سف + رم هاjپرکردن ف فارت +ـگرفتن وقت س ملدالر شا 360هر نفر  : E1 پکیج    

    فارت ایران و گرفتن ـسفر به ـترانسی مترجم + ـ+ همراه(  افر در محلرداخت توسط مسپ      

 برگه عبور + ارسال پاسپورت به ایران      

     سفارت ایران و گرفتن برگه عبور + فر به ـترانسی مترجم + ـهمراهدالر شامل  90هر نفر  : E 2پکیج 

 ارسال پاسپورت به ایران       

  پ پاسپورت سفارت انگلیساپیک الر شامل د 00هر نفر :   E3پکیج

 

 

 .بعهده ) آژانس ارسال کننده درخواست ( می باشد  ماه 6کنترل گذرنامه مسافر از جهت اعتبار  حداقل  (7 
 

 

 

 

 

 

 

 لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با خانم محمدی تماس حاصل فرمائید.

 88929000:   فکس               t.m/BMDTRAVEL    88 92 92 72:   تلفن
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