آژانس بزرگمهردنیا

bozorgmehrdonya.com

Bozorgmehr Donya Tour & Travel

PACKAGE NO : 98-206

ایرانگـردی
** ( اکوتوریسم سفری است مسئوالنه به مناطق طبیعی کشور که موجب حفظ محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی می گردد ) **

نام تـور

خدمات

اقامت

بازدیـدها

قیمت ( تومان )

ماشین توریستی  ،VIPصبحانه ( تک منو انتخابی )

تـورهای  2شـب و  3روز
جلفا و منطقه آزاد ارس

صبحانه
ناهار
صبحانه

دریاچه گهـر

ناهار
شام

ارسباران تا کندوان

صبحانه
ناهار

ناهار  ،شام  ،اقامت  ،ورودیه اماکن دیدنی

حرکت ساعت  81بهمراه بازدید از قره کلیسا  ،دشت چالدران  ،مقبره سید صدر الدین
هتل

صفوی  ،بازار منطقه آزاد  ،آسیاب خرابه  ،مقبره شمس تبریزی ،

کوهرنگ و تاالب چغاخور

ناهار
صبحانه

جواهر دشت

ناهار
شام

ییالق ماسال

چادر
صحرایی

هتل

حرکت ساعت  33بهمراه بازدید و کوه پیمایی از دامنه های زیبای اشترانکوه و قلل آن
دریاچه کوهستانی گهر  ،جنگل بلوط و تجربه کمپینگ و پیاده روی در ساحل دریاچه

000/000

گهر بزرگ و گهر کوچک
حرکت ساعت  33بهمراه بازدید از منطقه کلیبر  ،قلعه بابک  ،منطقه حفاظت شده
ارسباران  ،آسیاب خرابه جلفا  ،کلیسای سنت استپانوس و شهر سنگی کندوان

دنا و سی سخت

کلبه
محلی

آبشار کوهرنگ و کمپ عشایری بختیاری
و عکاسی  ،چشمه جواهر دشت  ،جیپ سواری  ،عبور از جنگل سیاهکلرود و

170/000

ناهار/شام

محلی

صبحانه
ناهار

کلبه
محلی

هتل

 .8تعداد ظرفیت افراد جهت برگزاری تور  33نفر
 .3اجرای تورها بر اساس قوانین منطبق بر منشور
بزرگمهر دنیا برگزار می گردد .
.3

060/000

صبحانه در کلیه تـورها بصورت تک منو انتخابی سـرو
می گردد .

 .5در سفرهای طبیعت گردی و طوالنی مدت  ،از
پذیرفتن کودکان زیر 0سال معذورمی باشیم .

500/000

 .0از همراه داشتن هرگونه ظروف یکبار مصـرف
جهت جلوگیری ازآلودگی های محیط زیستی

شب نشینی زیر آسمان
جنگل های منطقه

توضیحات :
می باشد .

حرکت ساعت  33شب بهمراه بازدید و پیاده روی تا ارتفاعات و بام ییالق جواهر دشت

صبحانه

شام

اردبیل و سرعین

کمپ

حرکت ساعت  33بهمراه بازدید از آبشار شیخ علی خان  ،تاالب چغاخور ،

کلبه

ناهار

بیمه مسئولیت مدنی

دیوار سنگی خوی وکلیسای سنت استپانوس

حرکت ساعت  33شب بهمراه بازدید از اولسبالنگاه  ،ییالق سوئه چاله و پیاده روی در

صبحانه

پذیرایی میان وعده  ،لیدر و تیم سرپرستی

030/000

تـورهای  1شـب و  2روز
صبحانه

خدمات :

500/000

خودداری نمایید .

حرکت ساعت  30بهمراه بازدید از دره کوه گل  ،برکه کوه گل  ،آبشار و چشمه نمک
نول  ،چشمه میشی دامنه های سی سخت  ،روستای زیبای سی سخت ،

060/000

پل تاریخی پاتاوه
حرکت ساعت  30بهمراه بازدید از دریاچه شورابیل  ،بقه شیخ صفی اردبیلی ،
موزه قبرهای سنگی باستانی  ،آبگرم سرعین و بازار سنتی سرعین

لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با آقای شاه منصوری

030/000

با شماره  21121292191تماس حاصل فرمائید .

تلفن 88 12 12 22 :

فکس 88111992 :

