
96لیست پکیج های پردیسان ویژه بهار و تابستان   

 تخته 2هر نفر در اتاق  پرواز مدت و مسیر تور تاریخ پرواز کد تور شماره
هر نفر در اتاق یک 

 تخته

سال  12-6کودک 

 در اتاق والدین

سال بدون تخت  6-2کودک 

 در اتاق والدین
 تاریخ اعتبار

1 P96-02-03 

 مرداد 7

 مرداد 21

 شهریور 11

 شب 7ویتنام 

شب هانوی  3شب هوشی مین +  3

 شب هالونگ بی )کشتی کروز( 1+ 

 امارات
 دالر+ 1299

 تومان 3.590.000

 دالر+ 1699

 تومان 3.590.000

 دالر+ 1269

 تومان 2.790.000

 دالر+ 899

 تومان 2.790.000
 طبق تاریخ پرواز

2 P96-02-04 

 مرداد 7

 مرداد 21

 شهریور 11

 شب  6 ویتنام

 Ninhشب  2شب هانوی +  2

Binh +2 شب کشتی کروز 

 (بازدید از جزیره کینگ کنگ)

 امارات
 دالر+ 1090

 تومان 4.290.000

 دالر+ 1490

 تومان 4.290.000

 دالر+ 890

 تومان 3.200.000

 دالر+ 690

 تومان 3.200.0000

1 May – 30 Sep 
2017 

 

3 
P96-03-02 

 
 هر هفته

 
دالر+  360 امارات شب 6بالی 

 تومان 6.150.000
دالر+  520

 تومان 6.150.000
دالر +  350

 ومانت 4.700.000
 4.700.000دالر +  270

 96بهار  ومانت

4 
P96-04-04 

 
 هر هفته

 
 قطر شب 5مالدیو 

دالر  740

 تومان 3.120.000+

دالر  1160

 تومان  3.120.000+

دالر+  450

 تومان 2.380.000
- 12 May – 25 Jul 

2017 

5 P96-12-02 
 هر هفته

 
 امارات (H/B) شب 5سیشل 

دالر+  1525

 تومان 4.100.000

دالر+  2155

 تومان 4.100.000
- - 16 May – 13 Jul 

6 P96-13-04 
با هماهنگی 

 کانتر
 شب 4لندن 

+ قیمت 

 بلیت
 سپتامبر 11تا  - - دالر 1625 دالر 1200

7 P96-16-01 

مرداد 6  

مرداد 27  

شهریور 3  

 شب 7کرواسی 

 شب جزیره هاوار 3شب زاگرب +  4
 ترکیش 

 تومان3.100.000

 یورو 1895+

 تومان 3.100.000

 یورو 2.150+

تومان  2.400.000

 یورو 1740+ 
 طبق تاریخ پرواز -

8 P96-17-02 
با هماهنگی 

 کانتر

 (H/B) شب 5موریس  تور

 
 امارات

 دالر+ 1100

 ومانت 5.380.000

 دالر+ 1600

 ومانت 5.380.000

 + دالر 1050

 ومانت 3.980.000

 + دالر 550

 ومانت 3.980.000
1 May – 30 Sep 

 امارات  (H/B) شب 6تور موریس 
+ دالر  1449

 ومانت 5.380.000

+  دالر 2079

 ومانت 5.380.000

+  دالر  589

 ومانت 3.980.000
- 15 Apr – 30 Sep 

 تخته 2اتاق  هر نفر در پرواز مدت و مسیر تور تاریخ پرواز کد تور شماره
هر نفر در اتاق یک 

 تخته

سال  12-6کودک 

 در اتاق والدین

سال بدون تخت  6-2کودک 

 در اتاق والدین
 تاریخ اعتبار



96لیست پکیج های پردیسان ویژه بهار و تابستان   

9 P96-18-01 ایران ایر شب 5تور لبنان  هر هفته 
دالر +  470

 تومان 1.250.000

دالر +  690

 تومان 1.250.000
- - 1 Apr  -  23 Jun 

10 P96-18-02 

خرداد 8  

خرداد 17  

خرداد 25  

 ایران ایر شب 7لبنان 
دالر +  599

 تومان 1.250.000

دالر +  789

 تومان 1.250.000

دالر +  440

 تومان 980.000

 980.000دالر +  215

 تومان
 طبق تاریخ پرواز

11 P96-20-01 

 مرداد 1

 مرداد 15

 شهریور 12

 شب 7ازبکستان 

شب سمرقند +  1شب تاشکند +  2

 شب خیوا 2بخارا + شب  2

 ترکیش
دالر +  1130

 تومان 3.700.000

 دالر + 1250

 تومان 3.700.000 
 طبق تاریخ پرواز - -

12 P96-21-01 
هماهنگی با 

 کانتر
 شب هنگ کنگ 4تور

+ قیمت 

 بلیت
 تا اول سپتامبر دالر 690 دالر 690 دالر 1450 دالر 900

13 P96-21-02 
هماهنگی با 

 کانتر

شب  2کنگ + شب هنگ  4تور 

 ماکائو

+ قیمت 

 بلیت
 تا اول سپتامبر دالر 1100 دالر 1100 دالر 2290 دالر 1490

12 PM96-05-03 
مرداد و  14

 شهریور 4

 شب 10صربستان + کرواسی  

شب   3زاگرب    –شب   4بلگراد  

 شب 3دوبرونیک    –

 ترکیش
 یورو+ 2380

 تومان 3.190.000

 یورو+ 3.150

 تومان 3.190.000

 یورو+ 2220

 تومان 2.590.000
 طبق تاریخ پرواز -

13 PM96-11-03 
با هماهنگی 

 کانتر

 شب 7مالزی سنگاپور  

 شب سنگاپور 3شب کواال +  4

+ قیمت 

 بلیت
 تا اطالع ثانوی دالر 126 دالر 221 دالر 430 دالر 240

 

 ابوظبی -دبی  –استانبول  –نکارا از : آ کانادا/  انگلیس/  آمریکا پیکاپ پاسپورت –وقت سفارت  –خدمات ویزا 

 خدمات ویزا سایر کشور ها + بلیت
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