
                 Bozorgmehr Donya  Tour & Travel Agency                                        بزرگمهردنیا آژانس  

                     

انــکرم تور هوایـی  
    

انفـرادی (    -) همـه روزه   

( روز 3و   شب 2 )  دت تور :ـم     
   

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

با تخت   

سال  5-2  

 بدون تخت

  000/565  000/505 000/790 000/325/2  000/575 *2                             گواشیر

 000/25 000/50 000/55 000/290 000/200 شب اضافه

  000/555  000/555  000/555 000/595/2  000/925 *3              هراز ، جهانگردی

 000/35 000/70 000/220 000/250 000/230 شب اضافه

  000/625 000/765  000/060/2 000/999/2  000/255/2 *5                                 پارس

 000/57 000/275 000/225 000/550 000/235 شب اضافه

 

 گشت ها :

د اماممسج -کتابخانه ملی -باغ موزه هرندی  -چایخانه وکیل  -گنبد جبلیه  -نجعلی خان حمام گ : 2گشت شماره   

موزه زرتشتیان -آتشکده  -گنبد مشتاقیه  -مسجد جامع  -یخبندان معیری  : 2گشت شماره     

  
 

 

 

 

 

 

bozorgmehrdonya.com 

128-95 : NO PACKAGE 

 تا اطالع ثانوی مهر 02اعتبار از     

 

 
 

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

  ، کرمانداخل شهرنیم روزی گشت  2 ، فرودگاهی ترانسفر

بیمه و راهنما،  پرداخت کلیه ورودیه ها  

 . امکان پذیر می باشدسال در کلیه ایام رزرواسیون هتل 

 توضیحات : 

تومان ( می باشد و درصورت   000/532کلیه قیمتها براساس حداقل نرخ کالس پروازی ):  توجه  

رزرو کالس باالتر مابه التفاوت به قیمت تور اضافه می گردد.                

 .می باشدانفرادی ( قابل اجرا  –گروهی  تورهای فوق بصورت زمینی ) -1

 شهر ماهان  –ه و ارک تاریخی بم و راین ـقلع درصورت درخواست گشت خارج شهرشامل : -2

      کویر شهداد و کلوت ها  –خره ای میمند دهکده ص –ولی آستانه شاه نعمت اله-باغ شاهزاده      

 . با مسئول فروش هماهنگ شود      

        سال نصف  2-12و کمیسیون  وشامل ایام خاص نمی باشد قیمتهای فوق به تومان -3

بزرگسال می باشد .       

می باشد .بهای بلیط بزرگسال  % 11سال  2ان زیر کنرخ تور برای کود -4  

 . گیرد تعلق می ( سرویس اضافه ) تخت سفریدر اتاق دو تخته  به نفر سوم -5
 

 
 

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

https://telegram.me/bozorgmehredonya 

                       تلفن  :  WWW.BOZORGMEHRDONYA.CO M                                                  55 92 92 72                                                       فکس : 50 95 92 55   

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

