
 ی ـــور دبـت 

 "ماه  مهرویژه  "

 ( شب 5شب و  4، شب  3) 

 

 کودک بدون تخت کودک با تخت هیک تخت اتاق ـهدو تخت اتاق تعداد شب موقعیت هتل درجه هتل نام هتل

 دیره HB *3 سان اند سند سی ویو
 ....434 ....1.944 ....1.914 ....1.954 شب 3

 - ....194 ....994 ....194 شب اضافه

 ( AP )امارات گرند 

 اونیو
4* BB 

 شیخ زائد

 دیره

 ....494 ....1.944 ....9.1.4 ....1.544 شب 3

 - ....154 ....3.4 ....154 شب اضافه

 دیره  4* BB ( TOP )رویال کنتیننتال 
 ....494 ....1.594 ....1.954 ....1.664 شب 3

 - ....194 ....374 ....194 شب اضافه

 دیره 4* BB ( TOP )سیتی سیزن 
 ....494 ....1.544 ....9.364 ....1.794 شب 3

 - ....9.4 ....9.4 ....9.4 شب اضافه

 فلورا گرند 

 نووتل البرشا
4* BB 

 دیره

 شیخ زائد

 ....494 ....1.614 ....9.344 ....1.764 شب 3

 - ....914 ....994 ....914 شب اضافه

 شیخ زائد BB *5 آئوریس پالزا
 34/1./... ....1.994 ....9.764 ....1.474 شب 3

 - ....964 ....594 ....964 شب اضافه

 کرون پالزا شیخ زائد 

 کرون پالزا دیره
5* BB 

 شیخ زائد

 دیره

 34/1./... ....1.974 ....9.964 ....94..9 شب 3

 - ....194 ....944 ....194 شب اضافه

 ایدجمیرا کریک س

 پارک آبی رایگان+ ترانسفر ون اختصاصی به هتل

5* BB دیره 

 354/1/... ....1.674 ....3.734 ....9.964 شب 3

 1.4/... ....914 ....954 ....994 شب اضافه

 جمیرا امارات تاور

 پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی

5* BB شیخ زائد 

 ....1.354 ....1.934 ....9.994 ....9.7.4 شب 3

 1.4/... ....974 ....14..1 ....5.4 شب اضافه

 جمیرا بیچ

 پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی
5* BB جمیرا 

 ....1.354 ....9.314 ....6.944 ....3.734 شب 3

 ....1.4 ....994 ....1.7.4 ....954 شب اضافه

 جمیرا النسیم

 پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی
5* BB مدینه جمیرا 

 ....1.354 ....9.314 ....6.944 ....3.734 شب 3

 ....1.4 ....994 ....1.7.4 ....954 شب اضافه

  - ای اقامت( به تعداد شبه بر اساس سرویس هتل هتل با صبحانه و ناهار ) – توریستی ویزای  – ایرباس ماهانپرواز خدمات تور :

 . یفرودگاهرفت و برگشت ترانسفر  - زبان فارسی راهنمای -بیمه مسافرتی 

 توضیحات :

در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و تغییر نام، بر اساس قوانین  ( 3ز چارتر و  هتل گارانتی می باشد . پروا2نرخ تور با توجه به افزایش یا کاهش قیمت بلیط تغییر می کند. (  1   )

ویزا برای خانم هایی که همراه پاسپورت همسرانشان هستند  ( 5 . سال حتما باید پاسپورت جداگانه داشته باشد18فرزند باالی (  4 . هتل شامل جریمه خواهد شد ایرالین و  

. باشد می خود مسافر عهده به کشور از خروج ممنوعیت هرگونه و اعتبار بابت پاسپورت کنترل مسئولیت6 . غیرقابل اقدام و موظف به اخذ پاسپورت جداگانه می باشند   ) 7  )

سال  2نرخ بلیط کودک زیر (  9.  روز می باشد 14مدت اعتبار ویزا از زمان ورورد به دبی (  8 . تومان می باشد 450.000تومان و فوری  350.000نرخ ویزای مرفوضی عادی 

(INF 100.000 تومان و هزینه ویزا )تومان می باشد  300.000  .
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