
بدون تخت با تخت یك تختھ  دو تختھ 

5*

هتل 

16,300,000 صندل وود 4*

دونا سیاویا

ھر نفر بزرگسال 

13,900,000

سان ویلیج*4

6,700,000

  برای دریافت اطالعات سایر تورھا بھ سایت مراجعھ فرمایید

10,500,000

 صبحانھ ناھار و شام ،پروازایران ایر بھ بمبئی،پرواز داخلی بمبئی بھ 
گوا، گشت با ناھار،ترانسفرفرودگاھی ،یک گشت شھری با ناھاروراھنما

                       بنام خدا   
                             نرخ تورهند با پرواز ایران ایر               

12,900,000

11,900,000 10,100,000
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                                               کمیسیون هر نفر بزرگسال 300000ریال                     

 صبحانھ ناھار و شام ،پروازایران ایر بھ بمبئی،پرواز داخلی بمبئی بھ 
گوا، گشت با ناھار،ترانسفرفرودگاھی ،یک گشت شھری با ناھاروراھنما

تاریخ:90/04/29
شماره:204

خدمات

From:029 Jul TO 22 Sep

 از90،05،10  تا90،05،31
نرخ بلیط و هتل و ویزاي هند

نرخ ٢ تا ١٢ سال 

6,800,000

 صبحانھ ناھار و شام ،پروازایران ایر بھ بمبئی،پرواز داخلی بمبئی بھ 
گوا، گشت با ناھار،ترانسفرفرودگاھی ،یک گشت شھری با ناھاروراھنما

9,300,000 سانتیاگو 3*

13,000,000 11,000,0006,700,000  صبحانھ ناھار و شام ،پروازایران ایر بھ بمبئی،پرواز داخلی بمبئی بھ 9,500,000
گوا، گشت با ناھار،ترانسفرفرودگاھی ،یک گشت شھری با ناھاروراھنما

7,100,000 11,700,000 18,400,000

شب اقامت هتل  +ویزا+ بلیط  ایران ایر+ ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت+ گشت +لیدر فارسی زبان می باشد.7.-قیمتهاي فوق شامل1  

- ارائه درخواست از جانب آژانسهاي محترم همکار به منزله مطالعه و قبول تمامی شرایط و تعهدات قرارداد مسافر آژانس ساحل آبی از جانب همکاران 2
 محترم می باشد. 

-پروازها و هتل بصورت چارتر است و هیچگونه کنسلی و یا تغییر تاریخ قابل قبول نیست و کلیه وجه تور در صورت کنسلی غیر قابل استرداد می باشد    3 
-. وعده هاي غذاي  مسافرین  فقط  به تعداد شبهاي رزرو شده خواهد بود  و  تخت در  اتاقهاي   سه تخته  از  نوع سفري می باشد.4
- مسئولیت کنترل گذرنامه مسافرین از لحاظ  ممنوعیت خروج و سایر موارد به عهده آژانـس درخـواست کننده می باشد.5
 قطعه عکس تمام رخ رنگی و مشخصات  فردي و کپی شناسنامه میباشد.2 ماه اعتبار6-مدارك الزم جهت اخذ ویزا پاسپورت با حداقل 6
-نرخ بچه با تخت در اتاق سه تخته می باشد. در صورت اقامت در اتاق دو تخته مابه التفاوت دریافت می شود. 7
ریال میباشد.1400000 سا ل2-کمیسیون بچه نصف بزرگسال میباشد.ونرخ بچه زیر 8  

http://www.SahelAbi.com

