
   

                 Bozorgmehr Donya  Tour & Travel Agency                                        بزرگمهردنیا آژانس  

 
 

 تورهـوایی اصفهـــان
 

 ) همـه روزه- انفـرادی (

   روز ( 3شب و  2)   مدت تور:           
 

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

با تخت   

سال 5-2  

بدون تخت   

 000/300  000/000  000/525 000/060  000/550  *2                           ماهان

  000/30  000/60  000/00 000/260  000/00 شب اضافه

 000/300   000/000 000/535 000/000  000/560             *3   آزادی                

 000/30 000/60  000/05 000/270  000/05 شب اضافه

 000/365 000/005  000/565 000/065   000/505 *3                                 ستاره 

 000/00 000/00 000/200  000/220 000/225 شب اضافه

 000/025  000/535  000/600  000/000/2  000/725               *4       عالی قاپو

 000/60  000/220 000/255 000/230  000/270 شب اضافه

 000/025 000/535 000/600 000/020/2 000/720 *4                        آسمان  

 000/60 000/220  000/255 000/235 000/275 شب اضافه

 000/025 000/535 000/730 000/200/2  000/705 *5                     کوثر          

 000/60 000/220 000/275 000/275 000/205 شب اضافه

 000/020 000/505 000/705 000/355/2 000/025 *5                         عباسی   

 `000/62 000/225 000/200 000/020 000/220 شب اضافه

 پل تاریخی سی و سه پل -مسجد شیخ لطف اهلل  - باغ موزه و کاخ چهلستون-مسجد امام   - میدان نقش جهان : 2 گشت شماره
کلیسای و موزه وانگ جلفا  : 2گشت شماره  - - آتشگاه پل خواجو   
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BOZORGMEHRDONYA.COM  

PACKAGE NO : 95/809 

 تا اطالع ثانوی   مهر 02اعتبار از    

 

 
 

 
 

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

 ، دو گشت نیمروز ، پرداخت کلیه ورودیه ها  فرودگاهی ترانسفر

 هنمابیمه و را

 

 رزرواسیون هتل در کلیه ایام امکان پذیر می باشد .  

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

https://telegram.me/bozorgmehredonya 

                       تلفن  :  WWW.BOZORGMEHRDONYA.CO M                                                  00 02 02 72                                                       فکس : 50 00 02 00   

 توضیحات:

 توجه: کلیه قیمتها بر اساس حداقل نرخ کالس پروازی 206/000 تومان می باشد و در

 صورت رزروکالس باالتر مابه التفاوت به قیمت توراضافه می گردد .
 

  اجرا بوده و جهت کسب اطالعات بیشتر باانفرادی (  قابل  –تورهای فوق بصورت زمینی ) گروهی  -2

  .مسئول فروش هماهنگ شود    

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

 می باشد .  نصف بزرگسال     

  بهای بلیط بزرگسال می باشد . % 21سال  2نرخ تور هوایی برای کودکان زیر  -3

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

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

