
یک تختھ دو تختھ بدون تخت با تخت یك تختھ  دو تختھ 

Buyuk Ersan 3*720,000

900,000

4,340,000

9,030,000

9,330,000900,000

1,170,000

10دقیقھ تا سفارت5,300,0003,450,000

10دقیقھ تا سفارت

1,430,000

1,210,000

1,850,000

15دقیقھ تا سفارت7,120,000700,000

800,000

3,450,000 4,340,000 8,430,000

15دقیقھ تا سفارت1,330,000 3,450,000 4,820,000

3,450,000 4,340,000

1,270,000

1,130,000

6دقیقھ تا سفارت 600,000

15دقیقھ تا سفارت 640,000

6دقیقھ تا سفارت 540,000

3,450,000

3*7,710,000 6,820,000 Elit

7,180,000 6,640,000

1391/04/17
   شماره:262

فاصله تا سفارت امریکا

From:07JULTO ….

تااطالع ثانوي 91,04،17 
نرخ بلیط و هتل آنکارا

کمیسیون هر نفر 000ر200 ریال                        

شب اضافھ برای ھر نفر

5*8,550,000 Dedeman B

Kent                        5*

5*Neva Palas7,710,000

7,420,000

Surmeli 5*

تهران ، خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) ، بعد از خیابان  سهند ، شماره 47    تلفن: 533 533 88    نمابر: 40 20 52 88  

10دقیقھ تا سفارت 740,000 3,450,000 4,700,000 8,670,000

   بنام خدا
سه شب  اقامت درآنکارا با پرواز ایران ایریا ترکیش       

7,240,000

3,450,000 4,940,000 10,580,000

6,940,000

4*

هتل 

8,850,0004,460,000 Ayma 4*

Dogaresidence

نرخ ٢ تا ١٢ سال ھر نفر بزرگسال 

3,450,000

Email: info@SahelAbi.comSite: www.SahelAbi.com

-   ارائه درخواست از جانب آژانسهاي محترم همکار به منزله مطالعه و قبول تمامی شرایط و تعهدات قرارداد مسافر آژانس ساحل آبی از جانب همکاران محترم می باشد.1  
-   روزهاي  پروا زایران ایریکشنبه هاو چهار شنبه ها و ترکیش یکشنبه ها و چهار شنبه هاوپنج شنبه ها  میباشد و رزرو بلیط تک نیز انجام می گردد.2  
- .  وعده هاي صبحانه مسافرین  فقط  به تعداد شبهاي رزرو شده خواهد بود  و  تخت در  اتاقهاي   سه تخته  از  نوع سفري می باشد.3
 شب اقامت +   بلیط ایران ایر +   ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت + لیدر فارسی زبان می باشد.3.- قیمتهاي فوق شامل 4
-   مسئولیت کنترل گذرنامه مسافرین از لحاظ  ممنوعیت خروج و سایر موارد به عهده آژانـس درخـواست کننده می باشد.5
 ریال به نرخ هاي فوق اضافه می شوند. 700000- در صورت درخواست پرواز ترکیش مبلغ 6

 بسته شده است هرگونه تغییر نرخ ارز در روز تسویه حساب به عهده مسا فر میباشد .                                                                               .  1990-پکیج فوق با دالر 7
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