
 

 

 

 

 

                                           

    

 

  یمسافرت مهیب- محلی یراهنما - یترانسفر فرودگاه-اقامت در هتل با صبحانه - زیرویرفت و برگشت با پرواز قطرا طیبل :  

  اعتبار ماه 7 حداقل با پاسپورت اصل: 

 همراه با گشت کروز رایگان و تماشای دلفین ها می باشد.   royal islandو    paradise islandهتل های 

 . مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و یا مسافر می باشد

  .است یمبلغ تور هنگام ثبت نام الزام %50پرداخت 

 .شود یبه صورت روزانه محاسبه منرخ ارز 

 .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. 

 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. 3

  .شد خواهد اخذ بلیط تفاوت مایه کسر از پس بزرگسال

مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر یا آژانس همکار بوده و دفتر الهه سفر قرن مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع  .4

     .ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت

 
 
     

 

 نوع اتاق نام هتل
درجه 

 هتل

 اتاق دو تخته

 هر نفر
 ترانسفر سال 12تا  2 اتاق یه تخته

Paradise Island 
SUPERIOR 

BEACH  Sea 
View 

5* 

BB 

 دالر 950

+ 

 هزینه پرواز

 دالر 1620

+ 

 هزینه پرواز

 دالر 115

+ 

 هزینه پرواز

SPEED BOAT 

25 MIN 

Royal Island Beach Villa 5* 
BB 

 دالر 1170

+ 

 هزینه پرواز

 دالر 1890

+ 

 هزینه پرواز

 دالر 115

+ 

 هزینه پرواز

DOMESTIC FLIGHT 30 MIN+ 

SPEES BOAT 10 MIN 

Kurumba Superior 
Room 

5* 
BB 

 دالر 890

+ 

 هزینه پرواز

 دالر 1490

+ 

 هزینه پرواز

 دالر 180

+ 

 هزینه پرواز

SPEED BOAT 

15 MIN 

Velassaru Deluxe 
Bungalow 

5* 
BB 

 دالر 1150

+ 

 هزینه پرواز

 دالر 1895

+ 

 هزینه پرواز

 دالر 440

+ 

 هزینه پرواز

SPEED BOAT 

20 MIN 

ES2013-2124DATE  13 FEB

دیوــمال  

@elahesafar 
www.elahesafar.com 


