
                                             Kiya Mehr Tour & Travel Agency                                                                      کیـا مهر آژانس   
      
 

 

با پـرواز مــاهان روز ( 8شب و  7) تور مالــزی   
 
 

** پنانـگ شب  3 + المپورشب کواال 4مدت تور :  **  
    

 
 

  سال 5-21 ودکک یک تخته هر نفر -دو تخته  هتــل
 با تخت

  سال 1-5 کودک
 بدون تخت

 000/510/2 000/850/2 000/565/1 000/350/1             *4-4فالمینگو بی  + فالمینگو بی

 000/545/2 000/555/2 000/250/3 000/430/1             *4-4فالمینگو بی + دی مجستیک

 000/585/2 000/575/2 000/270/3 000/450/1  *4-4           کپتورن ارکید + گراند سیزن

 000/585/2 000/025/1 000/250/3 000/470/1                *4-4هالیدی این + سان وی پوترا

            *4-4فالمینگو بی + فوراما بوکیت
000/450/1 000/170/3 000/025/1 000/585/2 

 000/620/2 000/025/1 000/320/3 000/520/1        *4-4فور پوینت بای شرایتون + نووتل

 000/620/2 000/035/1 000/350/3 000/535/1              *4-4پارادایس سندی بیچ اینویتو +

 000/650/2 000/270/1 000/555/3 000/640/1        *4-4فورپوینت بای شرایتون + ایمپیانا

 000/665/2 000/280/1 000/575/3 000/655/1               *4-5هالیدی این + راسر رزیدنسف

 000/770/2 000/415/1 000/070/4 000/510/1        *5-5پارک رویال پنانگ + رویال چوالن

 000/780/2 000/440/1 000/080/4 000/535/1           *5-5پارک رویال پنانگ +  رنسانس

 000/850/2 000/545/1 000/375/4 000/065/3                *4-5گلدن سندز + گراند میلینیوم

 000/870/2 000/550/1 000/425/4 000/085/3                        *4-5گلدن سندز + شرایتون

 000/225/1 000/060/3 000/545/5 000/610/3         *5-5نگ راسا سایاشانگریال   + شانگریال

 
    

 راهنمای فارسی زبان  - اقامت با صبحانه -پرواز ماهان  :خدمات تور 

 بیمه مسافرتی - ساعت( 4)زمینی کواال/پنانگ/کواال ترانسفر  -ترانسفر فرودگاهی 

 نیم روز در کواال با ناهار  یک گشت -هر اتاق یک عدد سیم کارت 

 پنانگیک گشت نیم روز در 
 

 توضیحات :
 

 تومان می باشد .                              000/550سال  1( نرخ کودک زیر 2

سوم تخت اضافه سفری به نرخ  ر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر( هر مساف1

          دو تختـه تعلق می گیرد .

  .اعتبار از تاریخ مسافرت ماه 6حداقل با گذرنامه مسافر  اصل (3

4( پرواز مـاهان چـارتر و غیر قابل اسـترداد می باشد و تغییرات براساس قوانین هواپیمایی 

  امکان پذیر می باشد . 

 000/150دارای افزایش نرخ هر شب هر اتاق به مبلغ   FEB 20هتل هالیدی این پنانگ تا تاریخ ( 5

 تومان می باشد .

 
 

 
 

 

 

 
 

 

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

       WWW.KIYAMEHRTRAVEL.COM 

  083 – 38 13 50 82فکس :                       083 – 38 15 28 55 – 6تلفن :  

 

 

PACKAGE NO : 95-003 

 اطالع ثانویتا  بهمن 25 اعتبار از

  

http://www.kiyamehrtravel.com/

