
   

                   Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency                                           آژانس بزرگمهردنیا      

    زدـیی ـهوایتور
 

شب  2و روز  3مدت تور :               
 

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

 000/622 000/060/2  000/262/2 000/280/2  000/292/2 *3              الله                     

 --- 000/230 000/230 000/220 000/242 شب اضافه

 000/622  000/082/2  000/290/2 000/642/2  000/320/2   *3                          سنتی مهر

 --- 000/240 000/240 000/222 000/262 شب اضافه

 000/622  000/222/2  000/330/2 000/630/2  000/372/2                   *3پارسیان       

 --- 000/260  000/260 000/220 000/280 شب اضافه

 000/622  000/232/2   000/440/2 000/820/2  000/420/2 *4             ارگ جدید          

 --- 000/220 000/220 000/300  000/222 شب اضافه

 000/622  000/240/2  000/332/2 000/842/2  000/460/2  *4                    داد                

 --- 000/280 000/280 000/320 000/220 شب اضافه

 000/622  000/242/2  000/422/2 000/840/2 000/242/2  *5           صفائیه فاز جدید  

 --- 000/220 000/220 000/320 000/260 شب اضافه

 :    شاملگشتها 

  موزه آب  ،  آتشکده،  دخمه زرتشتیان ، خانه الریها ، ، زندان اسکندر مسجدجامع ، بافت قدیم شهر ، مجموعه امیر چخماق : 2شماره 

 ، برج باروی یزد باغ دولت آباد ، حمام ابوالمعالی              

 کبوترخانه، کاروانسرای عباسی ، چاپارخانه ،یخچال خشتی  نارین قلعه ، ،آثار باستانی میبد  :  2شماره   

 

 
 

  88 92 94 20 فکس  :            88 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 : 98/422               

  اطالع ثانویتا  آذر 02اعتبار از     
 

 :خدمات تور 

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

 پرداخت کلیه ورودیه ها  ، میان وعده همراهکامل نیم روزی گشت  2

 ، راهنما بیمه

 توضیحات :
 1(   کلیـه تورهای فوق بصورت زمینی ) گروهی ، انفرادی ( قابل اجـرا بوده و جهت    

          اطالعات بیشتر با مسئول فروش هماهنگ شود .    

 . شامل ایام خاص نمی باشد ان وـای فوق به تومـقیمته   ( 2

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

.د تخت سفری ) سرویس اضافه( تعلق می گیر،  تخته 2 دراتاق به نفر سوم    (4  

 ورت رزرو ـو در ص پکیج براساس پایین ترین نرخ کالس پروازی تنظیم شده است     (5

 دریافت می گردد .     ما به التفاوت پروازی باالتر ،  کالس         

 

 . امکان پذیر می باشددر کلیه ایام سال رزرواسیون هتل 

 


