
                 Bozorgmehr Donya  Tour & Travel Agency                                     بزرگمهردنیا آژانس  

 

 تور هوایی چابهــار
 

   

 شب  2روز  3:  مدت تور      
 

 

سال با تخت 4-22 نفر سوم یک تخته هر نفر -دوتخته هتــل سال بدون تخت 4-2   

 000/596  000/330/2  000/676/2  000/066/2 000/576/2 *4              فردوس        

 --- 000/290 000/290 000/306 000/200 شب اضافه

 000/596   000/340/2   000/696/2 000/220/2  000/776/2 *4                الله چابهار

 --- 000/296  000/296  000/350 000/300 شب اضافه

 T        000/776/2  000/256/2  000/556/2 000/430/2  000/596*4                   لیپار     

 --- 000/240 000/240 000/390 000/300 شب اضافه

 گشت ها  شامل :

احل شنیساله تیس ، آرامگاه سید غالم رسول و سو 0022منطقه آزاد ، بافت قدیمی شهر، تاالب صورتی رنگ لیپار ، روستای  : 2شماره    

 قلعه پرتغالی ها ، تلگراف خانه انگلیسی ها ، سواحل صخره ای دریای عمان ، پالژهای ساحلی ، اسکله ماهیگیری رمین  : 2شماره 

  … کوههای مریخی یا مینیاتوری ، انجیر معابد و             

 

 

 
 

  55 92 94 60فکس  :             55 92 92 72شماره تماس :                    t.m/BMDTRAVEL     .    آقای محمدی تماس حاصل فرمائید مسئول فروش لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM  

Package No : 98/424 

 اطالع ثانویتا  آذر 02 اعتبار از    

 

 
 

 
 

 . امکان پذیر می باشددر کلیه ایام سال رزرواسیون هتل 

 : خدمات تور

 فرودگاهی ترانسفر ،اقامت با صبحانه بوفه  ، بلیط رفت و برگشت هواپیما

  همراه میان وعده گشت نیم روزکامل خلیج چابهار 0

 راهنما ، بیمه ،  ورودیه هاپرداخت کلیه 
 

 
 : توضیحات 

 1(   کلیـه تورهای فوق بصورت زمینی ) گروهی ، انفـرادی ( قابل اجـرا بوده و جهت    

         کسب اطالعات بیشتر با مسئول فروش هماهنگ شود .    

  . خاص نمی باشدقیمتهای فوق به تومان وشامل ایام  (0

 بهای بلیط بزرگسال می باشد . % 12سال  0نرخ تور برای کودکان زیر  (3

  . می گیرد تخته ، تخت سفری)سرویس اضافه(تعلق 0به نفر سوم دراتاق    (4

  رزرو  و در صورت ده استـرخ کالس پروازی تنظیم شـپکیج براساس پایین ترین ن   (0

 دریافت می گردد .     ما به التفاوت باالتر ،  پروازی  کالس         

 

 
 

 


