
بنام خدا

                                                                                                                                                                                                                
3050

106 100 Renaissance intercontinental/ 5*
ریال 1،802،000 ریال 1،802،000

KLCC/KLCC 95 70 159
ریال 2،464،500

TR
P

PWTC/MINES 73 65 135
ریال 1،673،750

موقعیت بچھ ۵ تا 
 ١٢

با تخت

چھ ۵ تا ١٢ 
بدون تخت

سھ تختھ ھر شب
براي سھ نفر

تاریخ: 91،02،02

From:21aprTO10jun
                       نرخ رزرو هتلهاي کواالالمپور از 91،02،02  تا 91،03،21

  

   شماره: 232

Mines MayTower/ 4*

Royale bintang Fairlane / 4*

My habitate Sucasa / 4*

Sun way Golden horses ,  5*

lanson place 4*

جھ
هتل در

4*
ریال 95،275 ریال 952،750

Dynasty

ریال 1،802،000

ریال 1،428،000

99

ریال 1،147،500

96
ریال 1،339،000

 تلفن: 533 533 88    نمابر: 40 20 52 88  

5*
ریال 1،339،000

94 5*

100102

D
B

L

یك تختھ ھر 
شب

براي یك نفر

دو تختھ ھر شب
براي دو نفر SN

G

Double tree Hilton Istana  /

5*

Royal chulan 

Crown plaza 

ریال 1،339،000
85

تهران ، خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) ، بعد از خیابان  سهند ، شماره 47      

ریال 1،606،500 ریال 1،325،000

75

BKT BINTANG 

 KLCC 69 65

KLCC/BKT BINTANG 80 65

150
ریال 2،065،500

ریال 2،369،000

115

77

144
ریال 2،111،500

65

70

90
ریال 1،147،500

ریال 1،339،000 ریال 1،339،000

68

ریال 177،670

36

ریال 121،025

60
ریال 1،158،750

63
ریال 1،364،750

55 53
ریال 1،158،750

MINES/KL TOWER 

42
PWTC 10 65

ریال 1،416،250

20 90

18

66 60 105
ریال 180،250

70

89 70BKT BINTANG /KLCC 

65

ریال 2،464،500

KLCC/KLCC 63 60 99

BKT BINTANG/BKTBINTANG 

151

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

- مسافرین گرامی براي استفاده از ترانسفرهتل به مراکزخرید و دریابه تابلوي اعالنات هتل توجه فرمایندویک ربع قبل از حرکت سرویس درالبی هتل منتظربمانند. 1  
- درصورتیکه  هواپیماي  مسافرین  به هر دلیلی  با تاخیر وارد دبی گردد  این شرکت  هیچگونه مسئولیتی  بابت  عدم  انجام ترانسفر فرودگاهی نخواهد داشت.2
- کلیه مواد مصرفی یخچال (درصورت مصرف) و همچنین استفاده از تلفن هتل داراي هزینه جداگانه میباشد که از طرف هتل هزینه آن دریافت می گردد.3
- چنانچه  درخواست  رزرو  هتل همکاران  محترم  بدون  شماره پرواز و ساعت رفت و  برگشت باشد  ترانسفر  فرودگاهی  انجام نخواهد شد.4
- مسافرین در بدو ورود براي ریکانفرم بلیط به دفتر هواپیمایی مربوطه مراجعه نمایند5
ساعت  مانده  به  پرواز  هتل  کنسل  گردد  یک  شب  هزینه  هتل دریافت  میشود. 72- اگر 6
صبحانه و ناهار مسافرین فقط به تعداد شبهاي رزرو شده خواهد بود.7 - وعده هاي 
 ظهر.12 بعداز ظهر و زمان تخلیه اتاق ساعت 2- زمان تحویل اتاق ساعت 9

- تخت در اتاقهاي سه تخته از نوع سفري میباشد.10
 ریال بسته شده است هر گونه تغییر نرخ ارزدر دروز تسویه حساب  به عهده مسافر میباشد.18000-پکیج فوق با دالر 11
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