
                 Bozorgmehr Donya  Tour & Travel Agency                                         بزرگمهردنیا آژانس  

                     

    تور هوایـی تبریــز
  ( انفرادی -همه روزه ) 

( روز 3و   شب 2 )  دت تور :ـم     
  

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

با تخت   

سال  5-2  

 بدون تخت

 APT 2* 000/950  000/550/2 000/820 000/525 000/575                        سهند 

 000/27 000/55 000/90  000/230  000/205 شب اضافه

   000/555  000/755 000/925 000/880/2  000/080/2 *4گسترش                              

 000/52 000/205 000/215  000/212 000/270 شب اضافه

 000/555 000/755 000/985 000/900/2 000/090/2 *4             بین المللی تبریز   

 000/52 000/205 000/250  000/215 000/275 شب اضافه

   000/580   000/780   000/020/2 000/200/2   000/200/2 *5پارس ائل گلی                   

  000/52  000/225 000/285 000/320  000/225           شب اضافه

 000/580  000/780  000/030/2 000/220/2 000/220/2 *5                                شهریار

  000/52  000/225 000/295  000/325 000/235 شب اضافه

 000/705 000/805  000/055/2  000/290/2  000/255/2 *5صخره ای الله کندوان      

  000/50  000/220 000/200  000/120  000/210 شب اضافه
 

پارک ائل گلی –خانه مشروطه  –موزه سنجش  –خانه شهریار –: ارگ علیشاه 1گشت شماره   

پارک خاقانی –عمارت شهرداری  –موزه قاجار –مقبره الشعرا –موزه آذربایجان  – : مسجد کبود2گشت شماره  

  ) یکی از سه روستای صخره ای جهان (: بازدید از خانه های سنگی روستایی کندوان و چشمه آب معدنی  3گشت شماره

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ( کندوان تاریخی روستای )شهر  وخارج داخل نیم روزگشت  3فرودگاهی ،  ترانسفر 

  و بیمه راهنما ، پرداخت کلیه ورودیه ها 
  

M.COBOZORGMEHRDONYA 
PACKAGE NO : 95-816 

 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                                                  88 92 92 72                                                       فکس : 50 91 92 88   

 توضیحات : 

می باشد و  تومان ( 000/322)کلیه قیمتها براساس حداقل نرخ کالس پروازیتوجه: 

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

سب و جهت ک می باشدانفرادی ( قابل اجرا  –تورهای فوق بصورت زمینی )گروهی  -2

       اطالعات بیشتر با مسئول فروش هماهنگ نمایید . 

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

      نصف بزرگسال می باشد .

بهای بلیط بزرگسال می باشد . % 11سال  2نرخ تور برای کودکان زیر  -3  

 به نفر سوم در اتاق دو تخته تخت سفری ) سرویس اضافه ( تعلق می گیرد . -4

 

 رزرواسیون هتل در کلیه ایام امکان پذیر می باشد .  

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

