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 قشمور ـم ت ـیـق ـت ـسـری مـجـا م ـهـ نـر ت ـ اجـهـم

 

 جزیره قشمروز ریلی  4شب و  3تور 
 13:20ساعت و قطار های چهار تخته  12:30قطار شش تخته ساعت رفت : 
 13:45و قطار های چهار تخته ساعت  12:40قطار شش تخته ساعت :  برگشت

 

 درجه  نام هتل 
 فر بزرگسال در اتاق نهر 

 تخته   یک
 فر بزرگسال در اتاق نهر 

 دو تخته 
 فر بزرگسال در اتاق نهر 

 سه تخته 
 فر بزرگسال در اتاق نهر 

 چهار تخته 
 فر بزرگسال در اتاق نهر 

 پنج تخته 
 بزرگسال در اتاق فر نهر 

 شش تخته 
 سال 12الی  2

 با تخت 

 600.000 ------------  ------------  810.000 810.000 810.000 ------------  1 مروارید 

 690.000 ------------  ------------  850.000 860.000 900.000 ------------  2 آرمان ) درگهان ( 

 590.000 ------------  770.000 780.000 800.000 800.000 ------------  3 بهشت 

         2الوند 

 760.000 ------------  ------------  940.000 940.000 970.000 ------------  3 1الوند 

 730.000 840.000 950.000 870.000 890.000 940.000 1.100.000 3 2مارینا 

 ------------  ------------  ------------  1.150.000 ------------  1.280.000 ------------  4 بوتیک فولتون 

 790.000 920.000 930.000 950.000 1.000.000 1.000.000 1.140.000 3 شهریار ) درگهان ( 

 1.060.000 ------------  ------------  1.100.000 1.170.000 1.270.000 ------------  4 آتامان 

 840.000 1.050.000 1.050.000 1.020.000 1.020.000 1.050.000 ------------  4 طالئی ساحل 

 1.000.000 ------------  ------------  970.000 1.210.000 1.210.000 ------------  4 ارم 

 1.100.000 ------------  ------------  ------------  1.360.000 1.350.000 ------------  4 بوتیک ایرمان 
 

 خدمات :
ــت  ــت رفــت و برگش ــار تختــهبلی ــه ،قطــار چه ــارشــب و  س ــ  انه چه ــه ه ــراه   ترانســفر از ، روز اقامــت ب

ــان در  ــهر درگهـ ــد شـ ــز خریـ ــد ) مرایـ ــز خریـ ــت مرایـ ــی، گشـ ــل و بلکزـ ــه هتـ ــدرع ات بـ ــن بنـ  20راه آهـ
ســـتاره هـــا، جزایـــر نـــاز و ییلـــومتری شـــهر قشـــم (، گشـــت جاگبـــه هـــای گردشـــ ری )  ـــار خـــوربی، دره 

 روستای بریه خلف (، راهن ای مجرب و بی ه مسافرتی
 

 سال رای ان می باشد  2هزینه یودک زیر 
 ارسال یارت ملی مسافرین برای  دور بی ه نامه الزامی می باشد 

 بار مجاز مسافر یک ساک بوده و بار بیش از حد به عهده این شریت نیست 
 پرداخت یلیه ورودیه ها به عهده شریت می باشد گشت به راه پذیرایی بوده و 

 ی ردد م   در  ورت طوفانی بودن دریا ترانسفر مسافر از بندر الفت انجام میشود و مابه التفاوت هزینه ها از مسافر دریافت
 

  200.000م لغ م الغ تور با قطار چهار تخته م اس ه گردیده است، در  ورت ت ایل به استفاده از قطار شش تخته یویر،  
 تومان از تور برای هر نفر یسر می ردد 

 

 506، واحد Bچیت ر، بلوار یوهک، مریز خرید طوبی، ط قه سوم تجاری، الین 

 

Thank you for choosing Us. Moohajer, Travel to Dreams 
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