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10,510,000

10,040,000

10,740,000
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14,730,000

13,170,000 4*

هتل 

10,910,0008,010,000 Grand Halic 4*

Golden Ag2

ھر نفر بزرگسال 

   بنام خدا
سه شب  اقامت دراستانبول با پروازتابان، ایران ایر ،ماهان  ، پگاسوس و ترکیش       

10,450,000

9,000,000

9,870,0001,430,000 8,190,000

7,900,000

Bakirkoy 1,620,000 5,580,000 8,710,000 14,500,000 Titanic Port 5*

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

5*Grand Cevahir

Black Bird 4*

5*The Plaza

1391/04/16
   شماره:260

موقعیت

From:06JUL TO 20JUL

 از91/04/16  تا91/04/30 
نرخ بلیط و هتل استانبول

کمیسیون هر نفر 000ر200 ریال                        

شب اضافھ برای ھر نفر نرخ ٢ تا ١٢ سال 

5,580,000

3*8,650,000 7,320,000 Madrid

7,960,000 7,210,000

Aksaray 580,000

Taksim 1,140,000

Fatih 540,000 6,970,000

Taksim 5,580,000 7,840,000

5,580,000 7,320,000

1,780,000

2,530,000Taksim

1,040,000

5,580,000

1,720,000

Besiktash

Sisli

2,530,000

2,970,000

3,050,000

Babil 3*790,000

1,020,000

5,580,000

9,930,000

www.SahelAbi.com

5,580,0001,490,000

1,640,000 5,580,000
 1- 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.

-. وعده هاي صبحانه مسافرین  فقط  به تعداد شبهاي رزرو شده خواهد بود  و  تخت در  اتاقهاي   سه تخته  از  نوع سفري می باشد.2
- مسئولیت کنترل گذرنامه مسافرین از لحاظ  ممنوعیت خروج و سایر موارد به عهده آژانـس درخـواست کننده می باشد.3
گشت شهري با ناهارولیدر فارسی زبان می باشد.1 شب اقامت +  پرواز ماهان+ ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت + 3-قیمتهاي فوق شامل 4
. -نرخ بچه با تخت در اتاق سه تخته می باشد. در صورت اقامت در اتاق دو تخته مابه التفاوت دریافت می شود5
- ارایه تور با پروازکیش ایر،تابان ایران ایر ،پگاسوس و ترکیش نیز امکان پذیر می باشد.6 
- روز هاي پروازي ماهان همه  روز می باشد.7
 بسته شده است هر گونه تغییر نرخ ارز هنگام تسویه حساب به عهده مسافر میباشد.1930-پکیج فوق با دالر8

http://www.SahelAbi.com

