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                 Bozorgmehr Donya  Tour & Travel Agency                                            بزرگمهردنیا آژانس  

 
 

 تورهـوایی اصفهـــان
 

   شب 2 روز 3 : مدت تور           
 

سال با تخت 4-22 نفر سوم  یک تخته هر نفر -دوتخته هتـل  تسال بدون تخ 4-2   

 000/529 000/090/2  000/299/2 000/529/2  000/320/2  *3                          پارت     

  ---            000/290 000/290 000/340 000/270 شب اضافه

 000/529 000/079/2  000/250/2  000/549/2  000/330/2           *3سنتی صفوی        

 --- 000/259 000/259 000/359 000/250 شب اضافه

 000/529  000/229/2  000/330/2  000/529/2  000/350/2 *3                 شیخ بهایی    

 --- 000/259 000/259  000/420 000/220 شب اضافه

 000/529  000/270/2  000/370/2  000/520/2  000/400/2              *4پیروزی           

 --- 000/239 000/239 000/320 000/249 شب اضافه

 000/529  000/249/2  000/449/2 000/799/2  000/479/2 *4                     آسمان      

 --- 000/249  000/249 000/340 000/270 شب اضافه

 000/529  000/270/2  000/470/2 000/590/2 000/920/2 *5                       عباسی     

 --- 000/259 000/259 000/429 000/320 اضافهشب 

 000/529  000/349/2 000/940/2 000/549/2 000/959/2 *5                          کوثر    

 --- 000/255 000/255 000/429 000/329 شب اضافه

 : گشتها شامل

 پل تاریخی سی و سه پل، مسجد شیخ لطف اهلل ،  باغ موزه و کاخ چهلستون، مسجد امام  ،  میدان نقش جهان : 2شماره           

 پل خواجو،  آتشگاه، کلیسا و موزه وانگ جلفا  : 2شماره        

 
.                                                               

   
 

  55 52 54 90فکس  :             55 52 52 72شماره تماس :                    t.m/BMDTRAVEL     حاصل فرمائید.    آقای محمدی تماس مسئول فروش لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با   

WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM  

Package No : 98/420 

 اطالع ثانویتا  آذر  02 اعتبار از    

 

 
 

 
 

  :خدمات تور 

 بلیط رفت و برگشت هواپیما ، اقامت با صبحانه بوفه  

 میان وعده همراه  ، دو گشت نیمروز فرودگاهی ترانسفر

 ، بیمه و راهنما پرداخت کلیه ورودیه ها

 

 
 توضیحات :

را بوده و جهت کسب ـانفرادی (  قابل اج –ورت زمینی ) گروهی ـتورهای فوق بص  (1

  .فروش هماهنگ شود مسئول با اطالعات بیشتر

 . قیمتهای فوق به تومان و شامل ایام خاص نمی باشد  (2

بهای بلیط بزرگسال می باشد .  % 11سال  2نرخ تور هوایی برای کودکان زیر  (  3  

، تخت سفری ) سرویس اضافه ( تعلق می گیرد . تخته 2به نفر سوم در اتاق     (4  

  رزرو و در صورت م شده استـرخ کالس پروازی تنظیاس پایین ترین نـپکیج براس   (5

 دریافت می گردد .     ما به التفاوت کالس  پروازی باالتر ،        

  

 رزرواسیون هتل در کلیه ایام امکان پذیر می باشد .  

 


