
 

                 Bozorgmehr Donya  Tour & Travel Agency                                           بزرگمهردنیا آژانس  

 
 
   

شیـــراز یـهوای تور  
 
 

شب  2 و روز 3 : مدت تور             
 

با تخت  سال 4-22 نفر سوم  یک تخته دوتخته هر نفر هتـل  ختبدون ت  سال 4-2   

 000/630  000/020/2  000/260/2  000/020/2 000/300/2  *3                 ارم              

 --- 000/66 000/66  000/200 000/220 شب اضافه

 000/630  000/030/2  000/280/2  000/000/2  000/320/2 *3               ارگ              

 --- 000/220  000/220  000/280 000/230 شب اضافه

 000/630  000/000/2 000/270/2 000/040/2  000/320/2 *4        بین الحرمین       

 --- 000/220 000/220  000/280 000/230 شب اضافه

 000/630  000/230/2  000/370/2 000/680/2  000/430/2 *4                      پارس     

 --- 000/260 000/260 000/240 000/263 شب اضافه

 000/630  000/240/2 000/470/2 000/820/2 000/020/2        *5                چمران

 --- 000/220 000/220 000/330 000/230 شب اضافه

 000/630  000/320/2 000/040/2 000/860/2  000/620/2 *5                     هما        

 --- 000/260 000/260 000/370 000/260 شب اضافه

 000/630  000/380/2  000/060/2 000/040/2 000/620/2     *5             زندیه         

 --- 000/270 000/270 000/400 000/300 شب اضافه

 گشتها شامل :  شماره 2 : آرامگاه حافظ و سعدی ،  باغ ارم ،  منزل زینت الملـوک ، نارنجستـان قـوام ،  مسجد و حمام وکیل  

    خواجوی کرمانی ، دروازه قران  ، ارگ کریمخانی  ، باغ جهان نما  : 2شماره                          

 مجموعه کاخ ها  ، نقش رستم ،(  پرسپولیس تخت جمشید ) : 3شماره                           

 

 
 

 
 

  88 62 64 00فکس  :             88 62 62 72شماره تماس :                    t.m/BMDTRAVEL     آقای محمدی تماس حاصل فرمائید.    مسئول فروش لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با

WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM  

Package No : 98/419 

 اطالع ثانویتا  آذر 02 اعتبار از    

 

 
 

 
 

 خدمات تور :  

فرودگاهی  ترانسفر بلیط رفت و برگشت هواپیما ، اقامت باصبحانه بوفه ،  

پرداخت کلیه ورودیه ها  میان وعده ، همراه روزی گشت کامل نیم 3   

 بیمه و راهنما

 

 
 

 توضیحات :
  انفرادی ( قابل اجرا بوده و جهت کسب اطالعات بیشتر –تورهای فوق بصورت زمینی ) گروهی  (1

 د . مسئول فروش هماهنگ شو با

 . ایام خاص نمی باشدقیمتهای فوق به تومان و شامل   (2

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

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

 5(   در صورت درخواست گشت پاسارگاد ) مقبره کوروش ( مبلغ 220/000 تومـان بابت

          هر نفر اضافه می گردد .

 رزرو  ورتـو در ص ن ترین نرخ کالس پروازی تنظیم شده استـپکیج براساس پایی   (6

 دریافت می گردد .     ما به التفاوت کالس پروازی باالتر ،      

  

 رزرواسیون هتل در کلیه ایام امکان پذیر می باشد .  

 


