
نرخ ۵-٢ ھر نفر بزرگسال  ھر نفر بزرگسال

بدون تخت سھ تختھ  دو تختھ 

1,830,000

500,000

840,000

1,830,000

داریوش 5*3,610,000 3,640,000
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استقبال فرودگاھی- صبحانھ- ناھار- قایقرانی- استخر روباز برای آقایان-
٪۵٠تخفیف پارک دلفین و پرندگان

900,000

صبحانھ ناھار شام بوفھ -۵٠%تخفیف گشت با کشتی نوید-استخر و سونا و 
جکوزی رایگان -گاستقبال فرودگاھی -٣٠%تخفیف پارک دلفینھا و باغ پرندگان-

سرویس بازارو مراکز خرید

1,830,000

600,000 1,550,000

صبحانھ-ناھار-ترانسفر فرودگاھی-عصرانھ میوه و آب معدنی-استخروسونا

5*2,750,0002,500,000

5*3,540,000 3,760,000 پارمیس

ارم

ارم 3*

4*

تعطیالت 3*

ھلیا*4

فالمینگو

هتل 

    بنام خدا

2,400,000

شب اضافه 

400,000 2,250,000

تور دو شب و سه روز کیش
 تاریخ :91/05/07
شماره:220

امکانات 
 از 91،05،07  تا  91،07،09
نرخ بلیط و هتل کیش
From: 29jul to 30Sep

3,290,000

2,260,000

2,950,000

2,390,000

2,770,000

صبحانھ ناھار شام بوفھ -۵٠%تخفیف گشت  با کشتی نوید-استخر و سونا و 
جکوزی رایگان -استقبال فرودگاھی -٣٠%تخفیف پارک دلفینھا و باغ پرندگان-

رویس بازارو مراکز خرید
1,450,000

صبحانھ-استقبال فرودگاھی-سرو اب معدنی و چای داخل اتاق-گشت3,070,000660,000

1,660,000

اصبحانھ-استقبال فرودگاھی-تخفیف ÷ارک دلفینھا و کشتی تفریحی1,830,000

صبحانھ -استقبال فرودگاھی 350,000

- 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    
-   پروازها و هتل بصورت چارتر است و هیچگونه کنسلی و یا تغییرتاریخ قابل قبول نیست و کلیه وجه تور در صورت کنسلی غیر قابل استرداد می باشد .  3  

-. وعده هاي صبحانه مسافرین  فقط  به تعداد شبهاي رزرو شده خواهد بود  و  تخت در  اتاقهاي   سه تخته  از  نوع  سفري  می باشد .3  
% هتل  اضافه می شود.15ریال بابت بلیط و 300ر000-- تورهاي آخر هفته (سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه)و ایام خاص حدودا  4    

 ظهر میباشد.12 و زمان تخلیه اتاق ساعت 14 - زمان تحویل اتاق ساعت 5  
  ریال میباشد.300ر000سال 2- نرخ زیر 6
  شب اقامت  +  بلیط هواپیمامیباشد.2- قیمتهاي فوق شامل 7

                  تماس حاصل فرمائید گندم کارلطفاٌ جهت هماهنگی بیشتر با سرکار خانم   
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