
   

                   Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency                                        آژانس بزرگمهردنیا      

    زدـیی ـهوایتور
  انفـرادی ( -) همـه روزه

 

روز ( 3شب و  2)  زدـی                  
 

 ر سومنف  یک تخته دوتخته هر نفر هتـل 
سال 22-5  
با تخت   

سال 5-2  
بدون تخت   

 *3       پارسیان                      

000/000 000/220/2 000/000 000/530  000/000 

000/205 000/235 000/00 000/00 000/30 

 *3                خندقلب سنتی 
000/005  000/320/2 000/020  000/520  000/005 

000/220 000/230 000/00  000/55 000/20 

   T*3                       سنتی مهر
000/005 000/350/2 000/035 000/535 000/000 

000/235 000/250 000/220 000/05 000/32 

      *4                               فهادان

    

000/020  000/020/2 000/000 000/505 000/005 

000/205 000/200 000/220 000/00 000/35 

   *4  سنتی ملک التجار /داد  
000/005   000/000/2 000/020  000/500 000/000 

000/205  000/320 000/250 000/00 000/00 

  *5صفائیه فاز جدید             

000/000 000/500/2 000/030 000/035  000/520 

000/200 000/320 000/205 000/225 000/50 

 دخمه زرتشتیان ، آتشکده  ، خانه الریها ، ، زندان اسکندر مسجدجامع ، بافت قدیم شهر ، مجموعه امیر چخماق : رـل شهـگشت داخ
کاروانسرای عباسی ،  نارین قلعه ، ،آثار باستانی میبد  : رـارج شهـگشت خی، برج باروی یزدباغ دولت آباد ، حمام ابوالمعال ،موزه آب  

 کبوترخانه، چاپارخانه ،یخچال خشتی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 95-813               
 تا اطالع ثانویمهر   02اعتبار از     

 
 

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

https://telegram.me/bozorgmehredonya 

                       تلفن  :  WWW.BOZORGMEHRDONYA.CO M                                                  00 02 02 02                                                       فکس : 50 00 02 00   

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

ترانسفر، دو گشت کامل خارج و داخل شهر، پرداخت کلیه ورودیه ها  

 بیمه، راهنما

 توضیحات :

      توجـه  : کلیه قیمتها بر اساس حداقل نرخ کالس پروازی  )200000 تومان (  

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

 2- کلیه تورهای فوق بصورت زمینی ) گروهی ، انفرادی ( قابل اجـرا بوده و جهت

      اطالعات بیشتر با مسئول فروش هماهنگ شود .  

   سال  2-22کمیسیون  شامل ایام خاص نمی باشد.قیمتهای فوق به تومان و -2

  صف بزرگسال می باشدن    

 .  می باشدبهای بلیط بزرگسال  % 21سال  2برای کودکان زیر  هوایی رنرخ تو -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

