
 

 

 

 

 

                                           

    
 ، گشت شهری با نهارسی زبان، بلیط رفت و برگشت ، راهنمای فاربا صبحانه ت در هتلترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، اقام :    

   .است الزامی نام ثبت هنگام تور مبلغ %70 پرداخت

 دالر توسط مسافر در فرودگاه پرداخت میگردد. 26ویزای فرودگاهی به مبلغ 

 می باشد.تومان   000/700سال  2نرخ کودک زیر 
 .گردد می رزرو مسافرین برای مشابه های هتل فوق های هتل کانفرم عدم صورت در .1

2. check in 14:00 ساعت check out باشد می ظهر 12:00 ساعت. 
 .داشت نخواهد روادید صدور در را تعهدی هیچگونه قرن سفر الهه دفتر ، کنسولگری توسط ویزا صدور عدم صورت در .3
 بزرگسال نرخ "عینا مجزا اتاق درخواست صورت در و باشد می اتاق یک در والدین همراه فقط سوم تخت با سال 2 باالی اطفال دار تخفیف نرخ. 4

  .شد خواهد اخذ بلیط تفاوت مایه کسر از پس

مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر یا آژانس همکار بوده و دفتر الهه سفر قرن مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت  .5
     .خروج از کشور مسافر نخواهد داشت

     

 
    

 هتل
درجه 

 هتل

 اتاق یک تخته  اتاق دو تخته هر نفر

 شب 5 شب 4 شب 3 شب 5 شب 4 شب 3 کودک

Avenue 4*BB 4/195/000 4/595/000 4/995/000 5/195/000 5/895/000 6/495/000 

 

ATROPAT 4*BB 4/295/000 4/795/000 5/295/000 5/395/000 5/995/000 6/595/000 

GM CITY 4*BB 4/495/000 4/995/000 5/495/000 5/495/000 6/195/000 6/795/000 

WEST SHINE 4*BB 4/695/000 5/295/000 5/695/000 5/595/000 6/295/000 6/895/000 

ATLAS 5*BB 4/795/000 5/395/000 5/795/000 5/695/000 6/495/000 7/095/000 

QAFQAZ CITY 4*BB 5/795/000 6/575/000 7/595/000 6/795/000 7/895/000 9/295/000 

QAFQAZ SPORT 4*BB 6/195/000 7/195/000 8/295/000 6/895/000 7/995/000 9/395/000 

EXCELSIOR 5*BB 6/395/000 7/395/000 8/595/000 8/095/000 6/695/000 11/395/000 

BOULEVARD 5*BB 6/595/000 7/795/000 8/995/000 8/295/000 9/895/000 11/595/000 

PULLMAN 5*BB 6/795/000 7/995/000 9/995/000 8/395/000 9/995/000 12/295/000 

FAIRMONT 5*BB 8/395/000 10/195/000 12/195/000 11/295/000 13/995/000 16/995/000 

 کیلوگرم( 23پرواز روزانه آذربایجان ایرالین )

 23:30برگشت :   –  01:25رفت : 

ES1994-1934DATE 06 JAN

@elahesafar 
www.elahesafar.com 
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