
بنام خدا

                                                                                                                                                                                                                
3050

490 480 مسکو ریال 2،880،000*4 ریال 2،880،000
استخروسونا، بدون ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ ھتل، 

با صبحانھ و ناھار
70 سیتی سنتر 630

ریال 3،780،000

TR
P

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

65 دیره-عمربن خطاب 335
ریال 2،010،000

امکانات  بچھ ۵ 
تا ١٢ 
بدون 

موقعیت
سھ تختھ ھر شب
براي سھ نفر

تاریخ: 91،05،18

From:22Aug to 30Sep
                       نرخ رزرو هتلهاي دبی از 91،06،01  تا 91،07،09

نرخها بر اساس درهم میباشد و هر درهم برابر با 600 تومان

   شماره: 308

ورساي/دبی پالم 3*

سیتی استار 3*

می فر 3*

مونترال 4*

ارکید 3*

جھ
هتل در

ریال 1،440،000*3 ریال 1،140،000
دریم پاالس/کالریج

ریال 2،040،000

ریال 1،740،000
290

ریال 1،410،000

285
ریال 1،710،000

 تلفن: 533 533 88    نمابر: 40 20 52 88  

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

80 سیتی سنتر 485

70

ریال 2،130،000

ریال 2،430،000

75 سیتی سنتر

360

ریال 1،710،000*4

290

4*
ریال 2،130،000

4*

سوها سیتی(دوسیت پرنسس)

300340

360 ریال 2،160،000*4

D
B

L یك تختھ ھر شب
براي یك نفر

دو تختھ ھر شب
براي دو نفر SN

G

دلمون /گراند سنترال

4*

سیتی سیزن

355

رز ریحان روتانا

ریال 1،800،000
امارات گراند

ریال 1،740،000

ریال 2،160،000

ریال 2،430،000

کارتون تاور/هالیدي این بردبی
405نوتل سیتی سنتر

ریال 2،190،000

420
4*

490 ریال 2،520،000*4
420

ریال 2،940،000
پولمن سیتی سنتر

ریال 3،540،000

ریال 2،520،000

70

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

ریال 2،190،000*4
365 365

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

70

405
بنیاس-بردبی

ریال 1،620،000 ریال 1،500،000
270

استخروسونا، با ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ 
(۴sep تا)ھتل، با صبحانھ و ناھار

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

50 رقه

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

65 رقه

450
دلوکس

ریال 2،310،000
385

235
410

ریال 2،460،000

245

235
285

ریال 1،410،000

ریال 1،470،000 ریال 1،470،000

250

ریال 1،800،000

190

ریال 1،380،000
220

ریال 1،200،000
220

ریال 1،380،000

200 200
ریال 1،200،000

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

با ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا ، بعدازظھرمراکز خرید 190
با صبحانھ و ناھار

مرقبات/م ماهی 275
ریال 1،650،000

45 رقه 300
45

355

استخروسونا، با ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا بعدازظھرطبق برنامھ 
ھتل، با صبحانھ ریال 3،120،000

50 رقه 355
ریال 2،130،000

245

70 شیخ زاید

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

75

ریال 2،910،000

سیتی سنتر 590

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

سیتی سنتر500
ریال 2،332،000

520

استخروسونا، بدون ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا بعدازظھرطبق 
برنامھ ھتل، با صبحانھ(دو روز قبل از ورود غیر قابل کنسلی)

شیخ زاید

ریال 2،760،000

با ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا ، بعدازظھرمراکز خرید 
(٣٠aug تا)با صبحانھ و ناھار ریال 204،000

45 رقه 340
استخر،ترانسفر فرودگاھي ، صبح دریا ، بعدازظھرمراکز خرید با 

(٢١sep تا)صبحانھ و ناھار

460

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

60 مکتوم 620
ریال 3،720،000

470 470 کنکورد 4*
ریال 2،820،000 ریال 2،820،000

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 نمایند(دفتردبی هیچ مسئولیتی در این باره ندارد).5
ساعت  مانده  به  پرواز  هتل  کنسل  گردد  یک  شب  هزینه  هتل دریافت  میشود. 72- اگر 6
- وعده هاي صبحانه و ناهار مسافرین فقط به تعداد شبهاي رزرو شده خواهد بود.7
 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
 درهم می باشد.370- هزینه وقت سفارت دبی 11

 ریال بسته شده است هر گونه تغییر نرخ ارزدر دروز تسویه حساب  به عهده مسافر میباشد.6000مهم :پکیج فوق با درهم 

mailto:info@SahelAbi.com
http://www.SahelAbi.com

