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 ور وانـم ت ـیـق ـت ـسـری مـجـا م ـهـ نـر ت ـ اجـهـم

 

 وان ترکیه زمینیروز  4شب و  3تور 
 14:00 هتلزمان تحویل   13:00زمان رسیدن  20:30ساعت  همه روزهرفت : 
 12:00 هتل  تخلیهزمان  03:00زمان رسیدن  11:00ساعت روز پنجم :  برگشت

 

 درجه  نام هتل 
 فر بزرگسال در اتاق نهر 

 یک تخته 
 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 
 سال 6الی  4 

   بدون تخت 
 سال 12الی  6

 با تخت 

Diyvan 3      1.015.000  ------------ 

Toprak 3  ------------ 1.930.000 1.750.000 1.700.000 1.775.000 1.015.000 1.525.000 

Dimet Park 3 2.140.000 1.930.000 1.750.000  ------------  ------------ 1.015.000  ------------ 

Semira 3 2.240.000 1.880.000 1.790.000 1.710.000  ------------ 1.015.000  ------------ 

Royal Berk 3      1.015.000  ------------ 

By Babaei Van 3 2.440.000 2.090.000 1.850.000 1.810.000 1.880.000 1.015.000  ------------ 

Dosco Van 3 2.340.000 2.140.000 1.850.000 1.810.000  ------------ 1.015.000 1.630.000 

Van Suit Suit 2.330.000 2.130.000 1.950.000 1.830.000 1.860.000 1.015.000  ------------ 

Royal Palas 4 2.750.000 2.290.000 2.100.000  ------------  ------------ 1.015.000  ------------ 

My Suit Suit 2.440.000 2.230.000 1.990.000 1.850.000  ------------ 1.015.000 1.670.000 

Royal Milano 4 2.650.000 2.390.000 2.160.000 2.010.000  ------------ 1.015.000 1.750.000 

Haldi 4 2.950.000 2.490.000 2.260.000 2.110.000 2.090.000 1.015.000 1.810.000 

Elite World 5 6.340.000 4.240.000 3.830.000  ------------  ------------ 1.015.000  ------------ 

Hilton 5 6.340.000 4.290.000 4.210.000  ------------  ------------ 1.015.000  ------------ 
 

 خدمات :
ــت  ــت و برگشـ ــت رفـ ــ بلیـ ــوی و بل  ـ ــه خـ ــران بـ ــی از تهـ ــوی وی پی پـ ــفر  ،اتوبـ ــت و  ترانسـ رفـ

 ،روز اقامــت در هتــل بــه همــراه  ــ حانه رچهــاشــب و  برگشــت از خــوی بــه وان و بل  ــ ، ســه
 کرونا تحت پوشش یورویی 10.000بیمه مسافرتی 

 

 توضیحات :
 ماه 6اعت ار گذرنامه  

 سال رایگان می باشد 4کودک زیر   هزینه
 پرداخت عوارض خروج از کشور بر عهده گردشگر می باشد

 

 نمایید پرداخت  از سامانه سداد را یک روز ق ل از سفر  از کشورعوارض خروج 
 اقدام نمایید register.health.gov.trاز وب سایت  QR CODEیافت در لطفا نس ت به 

 ، تنها داشتن برگه واکسیناسون کافی نمی باشد الزامی می اشدساعت  72با اعت ار  P.C.R همراه داشتن تستجهت ورود به کشور ترکیه 

 
Thank you for choosing Us. Moohajer, Travel to Dreams 
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 ور وانـم ت ـیـق ـت ـسـری مـجـا م ـهـ نـر ت ـ اجـهـم

 

 وان ترکیه زمینیروز  5شب و  4تور 
 14:00 هتلزمان تحویل   13:00زمان رسیدن  20:30ساعت  همه روزهرفت : 
 12:00 هتل  تخلیهزمان  03:00زمان رسیدن  11:00ساعت روز پنجم :  برگشت

 

 درجه  نام هتل 
 فر بزرگسال در اتاق نهر 

 یک تخته 
 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 
 سال 6الی  4 

   بدون تخت 
 سال 12الی  6

 با تخت 

Diyvan 3      1.015.000  ------------ 

Toprak 3  ------------ 2.260.000 2.040.000 1.990.000 2.070.000 1.015.000 1.710.000 

Dimet Park 3 2.530.000 2.250.000 2.030.000  ------------  ------------ 1.015.000  ------------ 

Semira 3 2.660.000 2.190.000 2.090.000 1.990.000  ------------ 1.015.000  ------------ 

Royal Berk 3      1.015.000  ------------ 

By Babaei Van 3 2.440.000 2.090.000 1.850.000 1.810.000 1.880.000 1.015.000  ------------ 

Dosco Van 3 2.800.000 2.530.000 2.170.000 2.130.000  ------------ 1.015.000 1.850.000 

Van Suit Suit 2.790.000 2.520.000 2.300.000 2.160.000 2.170.000 1.015.000  ------------ 

Royal Palas 4 3.340.000 2.730.000 2.510.000  ------------  ------------ 1.015.000  ------------ 

My Suit Suit 2.930.000 2.660.000 2.360.000 2.190.000  ------------ 1.015.000 1.910.000 

Royal Milano 4 3.210.000 2.870.000 2.580.000 2.400.000  ------------ 1.015.000 2.020.000 

Haldi 4 3.620.000 3.000.000 2.720.000 2.540.000 2.480.000 1.015.000 2.090.000 

Elite World 5 8.130.000 5.330.000 4.810.000  ------------  ------------ 1.015.000  ------------ 

Hilton 5 8.130.000 5.400.000 5.310.000  ------------  ------------ 1.015.000  ------------ 
 

 خدمات :
ــت  ــت و برگشـ ــت رفـ ــ بلیـ ــوی و بل  ـ ــه خـ ــران بـ ــی از تهـ ــوی وی پی پـ ــفر  ،اتوبـ ــت و  ترانسـ رفـ

 ،روز اقامــت در هتــل بــه همــراه  ــ حانه پــنجشــب و  چهــاربرگشــت از خــوی بــه وان و بل  ــ ، 
 کرونا تحت پوشش یورویی 10.000بیمه مسافرتی 

 

 توضیحات :
 ماه 6اعت ار گذرنامه  

 سال رایگان می باشد 4کودک زیر   هزینه
 پرداخت عوارض خروج از کشور بر عهده گردشگر می باشد

 

 نمایید پرداخت  از سامانه سداد را یک روز ق ل از سفر  از کشورعوارض خروج 
 اقدام نمایید register.health.gov.trاز وب سایت  QR CODEیافت در لطفا نس ت به 

 ، تنها داشتن برگه واکسیناسون کافی نمی باشد الزامی می اشدساعت  72با اعت ار  P.C.R همراه داشتن تستجهت ورود به کشور ترکیه 

 
Thank you for choosing Us. Moohajer, Travel to Dreams 
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 ور وانـم ت ـیـق ـت ـسـری مـجـا م ـهـ نـر ت ـ اجـهـم

 

 وان ترکیه زمینیروز  6شب و  5تور 
 14:00 هتلزمان تحویل   13:00زمان رسیدن  20:30ساعت  همه روزهرفت : 
 12:00 هتل  تخلیهزمان  03:00زمان رسیدن  11:00ساعت روز پنجم :  برگشت

 

 درجه  نام هتل 
 فر بزرگسال در اتاق نهر 

 یک تخته 
 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 
 سال 6الی  4 

   بدون تخت 
 سال 12الی  6

 با تخت 

Diyvan 3      1.015.000  ------------ 

Toprak 3  ------------ 2.580.000 2.320.000 2.280.000 2.360.000 1.015.000 1.900.000 

Dimet Park 3 2.910.000 2.570.000 2.320.000  ------------  ------------ 1.015.000  ------------ 

Semira 3 3.090.000 2.490.000 2.390.000 2.290.000  ------------ 1.015.000  ------------ 

Royal Berk 3      1.015.000  ------------ 

By Babaei Van 3 2.440.000 2.090.000 1.850.000 1.810.000 1.880.000 1.015.000  ------------ 

Dosco Van 3 3.260.000 2.920.000 2.490.000 2.450.000  ------------ 1.015.000 2.070.000 

Van Suit Suit 2.250.000 2.910.000 2.660.000 2.490.000 2.490.000 1.015.000  ------------ 

Royal Palas 4 3.340.000 3.170.000 2.920.000  ------------  ------------ 1.015.000  ------------ 

My Suit Suit 3.420.000 3.080.000 2.730.000 2.530.000  ------------ 1.015.000 2.150.000 

Royal Milano 4 3.770.000 3.340.000 3.000.000 2.790.000  ------------ 1.015.000 2.280.000 

Haldi 4 4.280.000 3.510.000 3.170.000 2.960.000 2.870.000 1.015.000 2.360.000 

Elite World 5 9.920.000 6.420.000 5.790.000  ------------  ------------ 1.015.000  ------------ 

Hilton 5 9.920.000 6.320.000 6.230.000  ------------  ------------ 1.015.000  ------------ 
 

 خدمات :
ــت  ــت و برگشـ ــت رفـ ــ بلیـ ــوی و بل  ـ ــه خـ ــران بـ ــی از تهـ ــوی وی پی پـ ــفر  ،اتوبـ ــت و  ترانسـ رفـ

ــ ،  ــه وان و بل  ـ ــوی بـ ــت از خـ ــنجبرگشـ ــب و  پـ ــششـ ــراه  شـ ــه همـ ــل بـ ــت در هتـ روز اقامـ
 کرونا تحت پوشش یورویی 10.000بیمه مسافرتی   ،  حانه

 

 توضیحات :
 ماه 6اعت ار گذرنامه  

 سال رایگان می باشد 4کودک زیر   هزینه
 پرداخت عوارض خروج از کشور بر عهده گردشگر می باشد

 

 نمایید پرداخت  از سامانه سداد را یک روز ق ل از سفر  از کشورعوارض خروج 
 اقدام نمایید register.health.gov.trاز وب سایت  QR CODEیافت در لطفا نس ت به 

 ، تنها داشتن برگه واکسیناسون کافی نمی باشد الزامی می اشدساعت  72با اعت ار  P.C.R همراه داشتن تستجهت ورود به کشور ترکیه 

 
Thank you for choosing Us. Moohajer, Travel to Dreams 
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 ور وانـم ت ـیـق ـت ـسـری مـجـا م ـهـ نـر ت ـ اجـهـم

 

 ) ایام غیر پیک ( لیست قیمت هتل های وان
 

 درجه  نام هتل 
 فر بزرگسال در اتاق نهر 

 یک تخته 
 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 
 سال  6الی  1 

   بدون تخت 
 سال 12الی  6

 با تخت 

Diyvan 3  ------------      رایگان  ------------ 

Toprak 3  ------------ 85 TL 75 TL 75 TL 75 TL  40 رایگان TL 

Dimet Park 3 105 TL 85 TL 75 TL  ------------  ------------  رایگان  ------------ 

Semira 3 115 TL 80 TL 80 TL 75 TL  ------------  40 رایگان TL 

Royal Berk 3  ------------     ------------  رایگان  ------------ 

By Babaei Van 3 135 TL 100 TL 85 TL 85 TL 85 TL  50 رایگان TL 

Dosco Van 3 125 TL 105 TL 85 TL 85 TL  ------------  52.5 رایگان TL 

Van Suit Suit 125 TL 105 TL 95 TL 87 TL 83 TL  رایگان  ------------ 

My Suit Suit 135 TL 115 TL 100 TL 90 TL  ------------  57.5 رایگان TL 

Royal Palas 4 165 TL 120 TL 110 TL  ------------  ------------  رایگان  ------------ 

Royal Milano 4 155 TL 130 TL 115 TL 105 TL  ------------  65 رایگان TL 

Haldi 4 185 TL 140 TL 125 TL 115 TL 105 TL  70 رایگان TL 

Elite World 5 52 EUR 63 EUR 85 EUR  ------------  ------------  رایگان  ------------ 

Hilton 5 52 EUR 64 EUR 96 EUR  ------------  ------------  رایگان  ------------ 
 

 اقامت به همراه   حانه خدمات :
 

 رازی حرکت از  حرکت از خوی  حرکت از ارومیه  حرکت از ت ریز  حرکت از رشت حرکت از تهران 

 تومان 410.000 تومان 690.000    تومان 1.015.000
 

با    روزه 4 یورویی  10.000بیمه مسافرتی 
 پوشش کرونا 

با   روزه  7 یورویی  10.000بیمه مسافرتی 
 پوشش کرونا 

با   روزه  10 یورویی  10.000بیمه مسافرتی 
 پوشش کرونا 

 تومان  47.000 تومان 35.000 تومان 25.000
 

 نمایید پرداخت  از سامانه سداد را یک روز ق ل از سفر  از کشورعوارض خروج 
 اقدام نمایید register.health.gov.trاز وب سایت  QR CODEیافت در لطفا نس ت به 

 ، تنها داشتن برگه واکسیناسون کافی نمی باشد الزامی می اشدساعت  72با اعت ار  P.C.R همراه داشتن تستجهت ورود به کشور ترکیه 

 
Thank you for choosing Us. Moohajer, Travel to Dreams 
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