
           Kiya Mehr Tour & Travel                                                                                               کیـا مهر  آژانس                 

 

 انـآسم شب با پرواز 3 – انـارمنستتور 
  

 

  خدمات: بلیط آسمان - 3 شب اقامت با صبحانه - راهنمای فارسی زبان 

بیمه مسافرتی -هر اتاقسیم کارت  یک عدد  – ترانسفر فرودگاهی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با تخت  سال 5 - 21 تهیک تخ هر نفر–دو تخته   فاصله تا میدان اصلی شهر هتـــل

 *3                                 شیراک   
 مرکز شهر

000/521/5 000/290/5 000/060 

 000/00 000/540 000/00 شب اضافه
 *3                                   رجینه  

 دقیقه اتومبیل 21
000/530/5 000/211/5 000/040 

 000/51 000/520 000/01 شب اضافه
  *3                            هرازدان     

 مرکز شهر
000/551/5 000/310/5 000/000 

 000/00 000/560 000/500 شب اضافه
                            *3سیالچی

 مرکز شهر
000/500/5 000/310/5 000/590 

 000/11 000/560 000/550 شب اضافه
 *4                                   نائیری

 دقیقه با اتومبیل    7
000/220/5 000/391/5 000/950 

 000/90 000/550 000/550 شب اضافه
      *4                         آرارات   

 مرکز شهر
000/241/5 000/411/5 000/961 

 000/550 000/590 000/551 شب اضافه
 *4                              آکواتک   

 دقیقه با اتومبیل 7
000/200/5 000/400/5 000/991 

 000/520 000/591 000/530 شب اضافه
 *4                                متروپل  

 مرکز شهر
000/201/5 000/151/5 000/901 

 000/520 000/230 000/530 شب اضافه
                          *4آنی پالزا

 مرکز شهر
000/350/5 000/151/5 000/061/5 

 000/541 000/230 000/540 شب اضافه
                          *4پاریس     

 مرکز شهر
000/321/5 000/530/5 000/001/5 

 000/510 000/200 000/540 شب اضافه
                *4       اپرا سوئیت  

 مرکز شهر
000/360/5 000/650/5 000/001 

 000/01 000/240 000/510 شب اضافه
 *5                              ناسیونال  

 مرکز شهر
000/160/5 000/051/3 000/200/5 

 000/501 000/351 000/256 شب اضافه
 *5                        رویال تولیپ 

 مرکز شهر
000/620/5 000/220/2 000/251/5 

 000/250 000/440 000/240 شب اضافه
 *5                                مریوت   

 مرکز شهر
000/501/5 000/241/2 000/341/5 

 000/231 000/410 000/261 شب اضافه

 

PACKAGE NO : 95/013 
  

  اسفند 15الی  12 از اعتبار  

 

 توضیحات :
تهـتخبه نرخ دووم تخت اضافه سفری ـمسافر به تعدادشبهای اقامت صبحانه دارد و به نفر س ( هر2  

می گیرد .  تعلق          

  .می گردد  ویـزا بصورت فرودگاهی صادر( 1

 .   باشد می مسافربعهده  کشور روج ازـونه ممنوعیت خگهر جهت از رـمساف ذرنامهگ کنترل( 3   

               (داشته باشد از زمان سفرماه اعتبار 6حداقل گذرنامه باید  )       

تومان می باشد . 111/182نرخ افراد زیر دو سال ( 4    

 . اضافه می گرددمابه التفاوت  و درصورت رزروکالس باالتر تنظیم X پکیج براساس کالس پرواز( 5      

.می باشد   تومان 111/71وکودک  هر نفربزرگسالهزینه  ، در صورت درخواست ترانسفر فرودگاهی رزرو هتل تک (6  

  ، تومان می باشد111/217سال ) بدون تخت (  1 - 5افراد  نرخ تور( 7

 .  سال می باشد  3تا  آکواتک و رویال تولیپ که هتل های رجینه    

     
 

  روزهای پرواز : دوشنبه ، پنج شنبه
  

  تماس حاصل فرمائید. ل پورمیکائی خانما جهت کسب اطالعات بیشتر با ـلطف

  
www.kiyamehrtravel.com 

 

  183 – 38 13 01 82فکس :      183 – 38 15 28 55 – 6تلفن  :       
 

 پیکاپ پاسپورت سفارت آمریکا 

   فوری  -  عادی:   وقت سفارت آمریکا

  (S -160   Dگرفتن وقت + هزینه واریز بانک جهت مصاحبه + پر کردن فرم ) 

 
 

 

https://telegram.me/bozorgmehredonya

