
                                           Kiya Mehr Tour & Travel Agency                                                                                        کیـا مهرآژانس  
   

( ماهانپروازشب با  2 ) ـاراــآنکـ                   
 سال با تخت 6-22 نفر سوم یک تخته ردو تخته هر نف هتــل

 000/668 000/878 000/080 000/000 *3ار / سیاو / گلد                            
 000/80 000/78 000/228 000/88 شب اضافه

 000/670 000/888 000/008 000/020 *3آمار                                                            
 000/88 000/80 000/238 000/00 اضافهشب 

 000/678 000/000 000/000 000/028                                               *3ماریا
 000/88 000/88 000/230 000/08 شب اضافه

 000/680 000/008 000/080/2 000/030            *4آنکارا رویال/ اونیکس بیزینس
 000/88 000/88 000/280 000/08 شب اضافه

 000/608 000/020 000/040/2 000/040                     *4رادیسون بولو / نواپالس
 000/60 000/00 000/248 000/200 شب اضافه

 000/720 000/038 000/080/2 000/060   *4ح/ جنادوارزیدنس / جانکایا پرمیوم 
 000/68 000/08 000/268 000/208 شب اضافه

 000/720 000/040 000/000/2 000/070                                   *5ا آنکارا        بر
 000/68 000/08 000/270 000/220 شب اضافه

 000/728 000/038 000/220/2 000/080 *4                                      د مونتی / کنت 
 000/68 000/08 000/288 000/228 شب اضافه

 000/720 000/040 000/230/2 000/088                                               *4پارک
 000/70 000/200 000/200 000/220 شب اضافه

 000/720 000/060 000/288/2 000/000                          *4آنمون / بست            
 000/70 000/208 000/200 000/220 شب اضافه

 000/748 000/008 000/208/2 000/020/2  *5                                                    هیلتون 
 000/78 000/228 000/228 000/228 شب اضافه

 TOP           000/040/2 000/220/2 000/008 000/748*5                    سوئیس         
 000/78 000/228 000/228 000/238 شب اضافه

 000/230/2 000/088/2  *5                                              التانیا       
--- --- 

 000/230 000/248 شب اضافه

 000/788 000/080/2 000/288/2 000/200/2  *5                                  شرایتون                
 000/00 000/240 000/260 000/268 شب اضافه

 000/460/2 000/200/2  *5گراند آنکارا ) ریکسوس (                       
--- --- 

 000/348 000/220 شب اضافه

 

PACKAGE NO : 95/012 

  اسفند 52الی  10 از اعتبار   
 

 

  بیمه مسافرتی – راهنمای فارسی زبان – صبحانه – اقامت –  ترانسفرفرودگاهی – طبلیخدمات :   

 
 

 : توضیحات

            .تومان می باشد 000/002 سال 2زیرو   000/086(  بدون تخت ) سال 2-6 نرخ تور( 2

ر اساس قوانین هواپیمایی امکان پذیر است .پرواز چارتر و غیر قابل کنسل کردن می باشد و تغییرات آن ب( 2        

  . در صورت خروج زودتر از زمان رزرو تایید شده از هتل ، بابت شبهای باقیمانده مبلغی مسترد نمی گردد (3

  خدمات پزشکی سفارت آمریکا (4

  وقت سفارت انگلیس (8

 به سفارت ایران + پیکاپ پاسپورت به ایران( )گرفتن وقت + ترانسفر به سفارت انگلیس + مترجم + ترانسفر      

 (+ مترجم + ترانسفر به بانک VACبه دفتر ترانسفر ):  خدمات سفارت کانادا( 6

    (+ مترجم + ترانسفر به بانک VACبه دفتر ترانسفر ) پر کردن فرم ها +      

  سفارت کانادا پیکاپ( 7
       .می باشد  فراز زمان سماه  6گذرنامه مسافر حداقل اعتبار (8 

 

 

 

 

   پرواز ماهان : یکشنبه ، سه شنبه ، جمعه   

تماس حاصل فرمائید. میکائیل پور لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با خانم  
  
 

www.kiyamehrtravel.com 

 

  083 – 38 23 00 82:   فکس                              083 – 38 28 28 88 – 6:   تلفن
 

 فوری    -عادی   : وقت سفارت آمریکا

  (S -160   Dاحبه + پر کردن فرمگرفتن وقت + هزینه واریز بانک جهت مص )

 
 

 

https://telegram.me/bozorgmehredonya

