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4*8,280,000
11,430,000 8,240,000 4*

8,330,000

12,600,000

امارات گراند*4

سیتی سیزن

8,100,000
سوها سیتی(دوسیت پرنسس)

6,790,000

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

4*4,900,000

استخروسونا، با ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل، با صبحانھ

استخروسونا،  ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل، با صبحانھ

11,610,000
4*

7,330,0002,570,000

مونترال*4
دلمون /گراند سنترال 4*

رز ریحان روتانا 4*

استخروسونا،ترانسفر فرودگاھي،صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل،وصبحانھ وناھار

شب اضافھ برای ھر نفر

می فر

کارتون تاور/هالیدي این بردبی

استخروسونا، با ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل، با صبحانھ 
وناھار

استخروسونا،ترانسفر فرودگاھي،صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل،وصبحانھ وناھار 1,760,000 910,000
7,650,000

ارکید
3*

620,000

استخروسونا،ترانسفر فرودگاھي،صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل،وصبحانھ وناھار

4,360,000

با ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا ، بعدازظھرمراکز خرید 
با صبحانھ و ناھار

4,450,000
سیتی استار

3*

9,000,0005,530,000

نرخ بلیط و ویزا و هتل دبی

کمیسیون هر نفر 000ر300 ریال 

نرخ ٢ تا ١٢ سال  هتل 

3*

8,460,000 6,750,000
با ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا ، بعدازظھرمراکز خرید 

با صبحانھ و ناھار
1,250,000

سه شب اقامت در دبی با پرواز ماهان ،  ایران ایر یا امارات 

ھر نفر بزرگسال 

تاریخ: 91،05،18
   شماره: 308

امکانات 

From:21Jul TO 15Aug

   نرخ رزرو هتلهاي دبی از 91،04،30  تا 91،05،25

7,470,0009,540,000
790,000

1,190,000 4,360,000 5,260,000

5,980,0001,550,000
4,450,000

860,000

(٣٠Aug تا)ترانسفر فرودگاھی صبح دریا بعد از ظھر مراکز خرید و صبحانھ و ناھار 1,370,000 7,020,000
7,250,0001,520,000 5,760,000 9,450,000

710,000
استخروسونا،ترانسفر فرودگاھي،صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل،وصبحانھ وناھار

9,270,0005,670,000

10,260,000
7,610,0006,120,000

6,160,000

4,810,0001,120,000 6,750,000

   بنام خدا

4*

4,810,000 6,610,000 10,440,000

6,840,000

دریم پاالس/کالریج 3*

3*5,350,000650,000

1,460,000 760,000
4,720,000

1,850,000 1,070,000
920,000 4,810,000

استخروسونا، بدون ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل، با صبحانھ 2,870,000

استخروسونا،ترانسفر فرودگاھي،صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل،وصبحانھ وناھار 1,790,000
استخروسونا، بدون ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل، با 

صبحانھ(دو روز قبل از ورود غیر قابل کنسلی)

2,180,000
استخروسونا، ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل، با صبحانھ و ناھار1,130,000

8,690,000 نوتل سیتی سنتر
1,310,000 8,820,000پولمن سیتی سنتر

7,200,000 12,330,000

2,210,000

4,900,000
1,150,000

استخروسونا،  ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل، با صبحانھ 2,480,000 1,270,000
2,240,000 4,810,000

ورساي/دبی پالم

4,810,000

8,640,000 6,840,000

4,720,000
10,170,000

11,520,000

4,360,000

7,160,000

295,000 1,490,000 4,800,000
1,460,000 4,630,000 7,780,000 13,500,000 4*

4*8,250,000 13,940,000 9,470,000 مسکو
9,270,000 کنکورد

استخر و سونا ،بدون ترانسفر فرودگاھی صبح دریا بعد از ظھر مراکز خریدبا صبحانھ و ناھار.

- ارائه درخواست از جانب آژانسهاي محترم همکار به منزله مطالعه قبول تمامی شرایط و تعهدات قرارداد مسافر آژانس ساحل آبی از جانب همکاران محترم می باشد. 1  
-.  وعده هاي صبحانه و ناهار مسافرین  فقط  به تعداد شبهاي رزرو شده خواهد بود  و  تخت در  اتاقهاي   سه تخته  از  نوع سفري می باشد. 2  
- قیمتهاي فوق شامل سه شب اقامت +بلیط  ماهان یا ایران ایر+ ویزاي عادي (هفت روز کاري) + ترانسفررفت وبرگشت  فرودگاهی  می باشد. 3  
- مسئولیت کنترل گذرنامه مسافرین از لحاظ  ممنوعیت خروج و سایر موارد به عهده آژانـس درخـواست کننده می باشد. 4  
  درهم می باشد. 370 ظهر و هزینه وقت سـفارت دبی12 بعداز ظهر و زمان تخلیه اتاق ساعت 2- زمان تحویل اتاق ساعت 5
ریال و جریمه بلیط و هتل  دریافت می گردد.  1500ر000- در صورت مـرفـوضی ویـزا ویا کنسل  مبلغ 6  
ریال نت میباشد. 700،000 سال با ویزاي همراه محاسبه گردیده و نرخ زیر دو سال 12- نرخ زیر 7  
ریال اضافه می شود. 800،000-در صورت درخواست ویزاي فوري مبلغ 8  
دد اضافه می گرالير1ر800ر000در صورت درخواست پروازامارات -. 9  

ریال بسته شده است هر گونه تغییر نرخ ارز در روز تسویه حساب به عهده مسافر میباشد.6000مهم: پکیج فوق با درهم   
لطفا جھت ھماھنگی بیشتر با خانمھا گرجی،رشیدی منش،شالی پور، متین ،تھرانی وداودیان تماس حاصل فرمایید.
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