
   

                   Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency                                             آژانس بزرگمهردنیا      

نــسرعی –ل ــاردبیی ـهوایتور  
    انفـرادی ( - ) همـه روزه 

 

                   روز ( 3ب و ـش 2) مدت تــور :             
 

 نفر سوم  یک تخته هر نفر-دوتخته   هتـل
سال 22-5  

با تخت   

سال 5-2  

بدون تخت   

 T   3* 000/525  000/220/2 000/040  000/660  000/620                دریا ) اردبیل (

 000/20 000/55 000/05 000/235  000/50 شب اضافه

  000/620 000/660  000/055 000/635/2 000/535 *4      سبالن ) اردبیل (              

 000/20 000/55 000/55 000/250 000/200 شب اضافه

  000/620  000/600  000/505 000/555/2  000/550 *4   الله ) سرعین (                     

 000/30 000/60  000/50  000/260 000/225 شب اضافه

  APT    3* 000/000/2  000/655/2 000/520  000/600  000/620پراطور) سرعین (ام

 000/30 000/60 000/55  000/220  000/220 شب اضافه

  APT   000/020/2  000/035/2 000/525 000/600 000/620 *3         ارشاد)سرعین(

 000/30 000/60 000/205 000/240  000/225 شب اضافه

 APT         3* 000/050/2  000/035/2 000/545 000/655  000/630   اترک)سرعین(

 000/32 000/65 000/225 000/240 000/245 شب اضافه
 

 پل های تاریخی  -موزه باستانشناسی  -دریاچه شورابیل  -موزه مردم شناسی  -بقعه شیخ صفی الدین  : رـل شهـگشت داخ
  

 منطقه ویال دره و -شهر نوریستی سرعین  : رـارج شهـگشت خ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 95-817               
  تا اطالع ثانوی مهر  02اعتبار از     

 

 ، اقامت با صبحانه بوفه بلیط رفت و برگشت هواپیما: خدمات تور 

، داخل وخارج شهر با ناهارکامل نیم روزی ، دو گشت فرودگاهی  ترانسفر

 ، راهنما بیمه ،پرداخت کلیه ورودیه ها 

 . تماس حاصل فرمائید محمـدی لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با  آقای 

https://telegram.me/bozorgmehredonya 

                       تلفن  :  WWW.BOZORGMEHRDONYA.CO M                                                  55 52 52 02                                                       فکس : 50 54 52 55   

 توضیحات :

توجه  : کلیه قیمتها بر اساس حداقل نرخ کالس پروازی )225000 تومان ( می باشد     

               و درصورت رزرو کالس باالتر ما به التفاوت به قیمت تور اضافه می گردد .      

 1- کلیه تورهای فوق بصورت زمینی ) گروهی ، انفرادی ( قابل اجـرا بوده و جهـت

        اطالعات بیشتر با مسئول فروش هماهنگ شود .          

  ونـکمیسیهمچنین  شامل ایام خاص نمی باشد وقیمتهای فوق به تومان و -2

 . صف بزرگسال می باشدنسال  12-2      

 .  می باشدبهای بلیط بزرگسال  % 11سال  2برای کودکان زیر  اییهو نرخ تور -3

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

 . امکان پذیر می باشددر کلیه ایام سال رزرواسیون هتل 

https://telegram.me/bozorgmehredonya
https://telegram.me/bozorgmehredonya

