تورهای تابستان 89
نام  ،درجه هتل  ،مسیر تور

ردیف

هر نفر در اتاق

هر نفر در اتاق

دو تخته

یک تخته

پرواز

تاریخ  ،حرکت
،اعتبار تور

 0روز مالزی( 2شب گنتینگ هایلند 2 -شب ایپو با بلیط
1

ورودی شهربازی –شهر گم شده و استخرهای آب گرم3 -
شب پنانگ هتل ساحلی -گشت شهری پنانگ)

 028دالر +پرواز

 068دالر +پرواز

--

تا پایان آذر ماه

هتل ها  3و  4ستاره
 0روز مالزی ( 2شب گنتینگ 2 -شب کواال 3 -شب
2

پنانگ -گشت شهری در کواال و پنانگ)

 430دالر+پرواز

 018دالر+پرواز

--

تا پایان آذر ماه

هتل ها  3و  4ستاره
 0روز مالزی (  2شب گنتینگ –  1شب برجایا هیلز_  3شب
3

کواال -گشت شهری در کواال با غذای فست فود-

 348دالر+پرواز

 098دالر+پرواز

--

تا پایان آذر ماه

هتل ها  0ستاره
 0روز مالزی ( 2شب کواال 2 -شب جزیره ردانگ با صبحانه
4

،ناهار ،شام و اسنور کلینگ –  3شب کواال)

 408دالر +پرواز

 028دالر +پرواز

--

تا پایان آذر ماه

هتل ها  3و  4ستاره
0
6
0
0
9
18
11

 0روز قبرس اروپایی ( 0شب الرناکا)
 0روز قبرس اروپایی ( 0شب لیماسول)

هتل  2ستاره

 308یورو+پرواز

 000یورو+پرواز

هتل  0ستاره

 048یورو+پرواز

 088یورو+پرواز

هتل  4ستاره

 068یورو +پرواز

 999یورو +پرواز

هتل  0ستاره

 418یورو +پرواز

 038یورو +پرواز

 0روز ویتنام (  4شب هوشی مین –  3شب هوترام)  4وعده

تا  9تیرماه
تا  9تیرماه

938دالر+پرواز

 1388دالر+پرواز

--

998دالر+پرواز

 1290دالر+پرواز

--

تا  1مهرماه

 0روز فرانسه ( 0شب پاریس ) هتل 4ستاره

 998یورو+

 1498یورو+

در شهریور  188یورو افزایش نرخ دارد

 399989888تومان

 399989888تومان

 1298یورو+

 1098یورو+

 399989888تومان

 399989888تومان

 1398یورو+

 1998یورو+

399989888تومان

399989888تومان

 1398یورو+

 2898یورو+

 399989888تومان

 399989888تومان

 0روز ( 4شب بوداپست)

 608یورو+

 008یورو+

هتل  4ستاره

 490289888تومان

 490289888تومان

شام 4-وعده ناهار هتل  4و  0ستاره
 0روز ویتنام (  4شب هانوی 2 -شب هالونگ بی)  2وعده
شام 1-وعده ناهار هتل  4و  0ستاره

 0روزه یونان ( 4شب آتن 2 -شب تسالونکی) هتل  4ستاره
 0روز ااسپانیا (3شب مادرید -زاراگوزا 4 -شب بارسلون)
هتل  4ستاره

در شهریور  188یورو افزایش نرخ دارد

 4ستاره تاریخ های مرداد  188یورو و شهریور  288یورو
افزایش نرخ دارد

13

--

تا  9تیر ماه

تا  1مهرماه

 0روز ایتالیا (3شب رم  1-شب فلورانس 2 -شب ونیز) هتل
12

--

تا  9تیر ماه

ایران ایر
ترکیش
ترکیش

از  31خرداد تا 22
شهریور هر جمعه
 21مردادماه
از  38خرداد تا 21
شهریور هر پنجشنبه
 31خرداد 14 ،و 20

ترکیش

تیر 11 ،و  20مرداد
 0،و  22شهریور

ایران ایر

 20خرداد ماه

