اصالحیه 01

قیوت ثرای ّر ًفردر اتبق ٍ کبثیي داخلی دٍ ًفرُ  1790یَرٍ ً +رخ ریبلی

کویسیَى
70یَرٍ  20 +یَرٍ کبًتر

قیوت ثرای ّر ًفردر اتبق ٍ کبثیي پٌجرُ دار دٍ ًفرُ  1890یَرٍ ً +رخ ریبلی
قیوت ثرای ّر ًفردر اتبق ٍ کبثیي ثبلکي دار دٍ ًفرُ  1990یَرٍ ً +رخ ریبلی

کَدک تب 2سبل  20درصذ ارزی (کَدک ثذٍى تخت)2،تب  4سبل 40درصذ ارزی (کَدک ثذٍى تخت) 12-4،سبل  70درصذ ارزی
خذهبت تَر 1 :شت اقبهت در ّتل چْبرستبرُ در ًٍیس ثبصجحبًِ  7+شت اقبهت در کرٍز پٌج ستبرُ ّوراُ ثب صجحبًًِْ ،بر ،شبم ،اهکبًبت تفریحی ٍ سرگرم کٌٌذُ ٍ ًوبیشْبی دیذًی در آهفی تئبتر ٍ سبلٌْبی لَکس کرٍز
ثِ صَرت رایگبى ٍ +یسای شٌگي 3 +گشت ًین رٍزشْری ًٍیس ،آتي ،دٍثرًیک  +پرٍازّبی ثیي الوللی  +پرداخت ٍرٍدیِ  +تراًسفرّبی فرٍدگبّی ٍ ثٌذری  +ثیوِ مسبفرتی ّ +وراّی راٌّوبی هتخصص

رٍز

ثرًبهِ سفر

رٍز اٍل

پرٍاز از تْراى ثِ ًٍیس در رٍز جوعِ  21تیر ٍ، 1398رٍد ثِ ًٍیسٍ سپس اًتقبل ثِ ّتل  ،ثعذ از ظْر گشت آشٌبیی ثب جبرثِ ّبی گردشگری ًٍیس ،اقبهت در ًٍیس

رٍزدٍم

ترک ّتل  ،اًتقبل ثِ ثٌذر ًٍیس جْت سَار شذى ثِ کرٍز ثب شکَُ "هَزیکب" استفبدُ از اهکبًبت تفریحی ٍ سرگرم کٌٌذُ ٍ ًوبیشْبی دیذًی در آهفی تئبتر ٍ سبلًْبی لَکس کشتی
ٍ خریذ از فرٍشگبّْبی ثرًذّبی ارٍپبیی در کرٍز ،اقبهت در کرٍز

رٍز سَم

ٍرٍد کرٍز ثِ ثٌذر ثریٌذیسی درجٌَة شرق ایتبلیب .اهکبى ثبزدیذ از جبرثِ ّبی گردشگری ثریٌذیسی .اقبهت در کرٍز

رٍز چْبرم

ٍرٍد کرٍز ثِ کشَر یًَبى ٍ ثٌذر کبتبکَلَى در دریبی هذیتراًِ شرقی .اهکبى ثبزدیذ ازجبرثِ ّبی گردشگری کبتبکَلَى .اقبهت در کرٍز

رٍز پٌجن

ٍرٍد کرٍز ثِ جسیرُ هیکًََس یًَبى در دریبی هذیتراًِ شرقی  .اهکبى ثبزدیذ ازجبرثِ ّبی گردشگری هیکًََس .اقبهت در کرٍز

رٍزششن

ٍرٍد کرٍز ثِ ثٌذر پیرائَس یًَبى در دریبی هذیتراًِ شرقی .اًتقبل ثِ آتي ٍ گشت آشٌبیی ثب جبرثِ ّبی گردشگری آتي پبیتخت یًَبى .اقبهت در کرٍز

رٍز ّفتن

یک .اهکبى ثبزدیذ ازجبرثِ ّبی گردشگری سبراًذُ .اقبهت در کرٍز
ٍرٍد کرٍز ثِ کشَرآلجبًی ٍ ثٌذر سبراًذُ در کراًِ دریبی آدریبت

رٍز ّشتن

یک .گشت آشٌبیی ثب جبرثِ ّبی گردشگری دٍثرًٍیک .اقبهت در کرٍز
ٍرٍد کرٍز ثِ کشَر کرٍاسی ٍ ثٌذر زیجبی دٍثرًٍیک درکراًِ دریبی آدریبت

رٍزًْن

ازگشت کرٍز ثِ ًٍیس ایتبلیب .ترک کرٍز ٍ اًتقبل ثِ فرٍدگبُ ،ثرای پرٍاز ثبزگشت ثِ ایراى
ة
***ثب تَجِ ثِ شرایط رٍز ،اهکبى جبثجبیی گشتْب ،تراًسفرّب ،پرٍازّبی داخلی ٍجَد دارد***

*** کرٍز ّوبًٌذ ّتلی شٌبٍر ثر آة درّر شْرتَقف خَاّذ داشت ٍ اهکبى پیبدُ شذى ٍ ثبزدیذ ازجبرثِ ّبی هقصذ ٍجَد دارد***

