
 ایاناپاشب  4-زرو 5شب و  4تورقبرس جنوبی 

 

 

 

 :خدمات تور

لیدر فارسی زبان در محل  –ویزای توریستی –بلیط رفت و برگشت با ایژین ایر الین  –یا صبحانه و ناهار/ شب اقامت در هتل انتخابی با صبحانه  5 

 .میباشدو سی دقیقه و بالعکس بصورت زمینی و مدت ان یکساعت  بین شهری از الرناکا به ایاناپا ترانسفر  –بیمه مسافرتی –

 

 

 

 نوع اتاق آنسرویس درجه هتل
 2هر نفر در اتاق 

 تخته

هر نفر در اتاق یک 

 تخته

سال  22-5کودک 

با تخت در اتاق 

 والدین

 22-5کودک 

 بدون تخت
 اعتبار پکیج

Adams Beach 5 B/B Classic 
 +یورو 585

 تومان1,900,000

 +یورو 102

 تومان 1,900,000

 +یورو 550

 تومان1,900,000

 +یورو 250

 تومان1,900,000

 اردی بهشت 21

 تیر  25تا 

Greacian Bay 5 B/B 
Land 
View 

 +یورو585

 تومان1,900,000

 +یورو795

 تومان1,900,000

 +یورو550

 تومان1,900,000

 +یورو 250

 تومان1,900,000

 اردی بهشت 22

 تیر 1تا 

Greacian Park 5 B/B 
Land 
View 

 +یورو490

 تومان1,900,000

 +یورو665

 تومان1,900,000

 +یورو350

 تومان1,900,000

 +یورو 250

 تومان1,900,000

 اردی بهشت 22

 تیر 1تا 

Alion Beach 5 
B/B Park 

View 
 +یورو555

 تومان1,900,000

 +یورو765

 تومان1,900,000

 +یورو400

 تومان1,900,000

 +یورو 250

 تومان1,900,000

 اردی بهشت 22

 تیر 25تا 

Asterias Beach 4 
H/B Garden 

View 
 +یورو435

 تومان1,900,000

 +یورو685

 تومان1,900,000

 +یورو320

 تومان1,900,000

 +یورو 250

 تومان1,900,000

 اردی بهشت 22

 خرداد 5تا 

Pavlona Pa 4 
H/B Land 

View 
 +یورو465

 تومان1,900,000

 +یورو635

 تومان1,900,000

 +یورو300

 تومان1,900,000

 +یورو 250

 تومان1,900,000

 اردی بهشت 22

 خرداد 20تا 

Nestor 3 
B/B Sup 

Land 
View 

 +یورو355

 تومان1,900,000

 +یورو555

 تومان1,900,000

 +یورو300

 تومان1,900,000

 +یورو 250

 تومان1,900,000

 اردی بهشت 22

 خرداد 20تا 

Nissiana 3 
H/B Land 

View 
 +یورو320

 تومان1,900,000

 +یورو480

 تومان1,900,000

 +یورو250

 تومان1,900,000

 +یورو 200

 تومان1,900,000

 اردی بهشت 22

 خرداد 20تا 



 :مدارک الزم جهت اخذ ویزا

  ترجمه   –اصل شناسنامه ( ت امضاء دارنده گزرنامه در پاسپورت الزامیس) اصل پاسپورت های قدیمی + ماه اعتبار  7اصل پاسپورت با

رنگی زمینه سفید که با عکس  2*5قطعه عکس جدید   2 –سمت  –میزان حقوق  –گواهی اشتغال به کار با ذکر تاریخ شروع بکار 

مشخصات فردی مسافر  –میلیون تومان  7ماهه حساب بانکی به انگلیسی با مهر شعبه با حداقل مانده  2پرینت  -پاسپورت یکی نباشد

 .تلفن  –محل کار  –ل ادرس منزل شام

 

 

  سال اجباری بوده و هزینه آن به مبلغ تور اضافه میگردد 20بیمه افراد باالی. 

 مسولیت کنترل پاسپورت به لحاظ اعتبار و ممنوع الخروج نبودن به عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد. 

  دداز تور در هنگام ثبت نام اخذ میگر% 50پرداخت مبلغ. 

  بلیط –هزینه خسارت های مربوط به هتل ) در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا اعالم انصراف از سوی مسافر- 

 .از مبلغ دریافتی کسر و الباقی مسترد می گردد( ویزا

 رد نمی گردددر صورت دیپورت شدن مسافر در فرودگاه الرانکا اژانس هیچگونه مسئولیتی را نپذیرفته و هیچ وجهی نیز مست. 

  تومان می باشد 000/550نرخ نوزاد. 

 جهت اضافه کردن مدت تور و اطالع از هزینه شب های اضافه هتل با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید . 

  قیمت بلیط روی پایین ترین نرخ کالس پرواز در پکیج لحاظ و در صورت ارتقاء کالس پروازی به هر دلیل افزایش نرخ به پکیج

 .یشوداضافه م

 

 

 

 


