
 
 

 

 

 

:ذسهبت تَر   
  یبیوِ هسبفزت ،تزاًسفز فزٍزگبّی  ، بهت زر ّتل بب صبحبًِــاق، تبزیش تبزیش ببکَزر هسیز  ایزاى ایزَّاپیوبیی بب  رفت ٍ بزگشت

 تَضیحبت:

.هی ببشست تَهبى + ارسی رصَ( ًزذْب بِ 1  

( قیوت ارسی پکیج بِ ًزخ رٍس ثبت ًبم هحبسبِ ذَاّس شس.2  

ببشس. هیتَهبى  000،450،1سبل  6تب  2ٍ کَزک تَهبى  000،300سبل  2( ًزخ کَزک سیز 3  

 زالر هی ببشس. 26هسبفزیي زر فزٍزگبُ ببکَ ٌّگبم ٍرٍز هسبفز تَسط ذَز هسبفزاى اذذ ذَاّس شس کِ هبلغ آى ٍیشای  (4      

 هی ببشس.هسبفز ذَز عْسُ بِ ٍ ّوچٌیي پززاذت عَارض ذزٍج اس کشَر کشَر اس ذزٍج هوٌَعیت ٍ اعتببر لحبظ اس پبسپَرت کٌتزل هسئَلیت(  5      

 ( زر ایبم پیک افشایش ًزخ ٍجَز زارز.6      

 زار )حتی استبهیٌَفي ( ذَززاری فزهبیٌس.اس هسبفزیي هحتزم ذَاّشوٌساست اس بِ ّوزاُ زاشتي قزصْبی اعصبة ٍ آرام برش ٍ یب کسئیي (7      

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

با تخت سال 12تا  6  

 نرخ ارزی

 هر نفر در تک تخته

 نرخ ارزی

دوتختههر نفر در   

ارزی خنر  
 هتل منطقه تعذاد شب نرخ تومان

63 AZN 147 AZN 96 AZN 
000،450،1  

شب 3  
 میذان گنجلیک

 

CONSUL  3* 

 75 AZN 187 AZN 119 AZN 4 شب  

61 $ 222 $ 150 $ 
000،450،1  

شب 3  خیابان تفلیس 

 خیابان خاقانی
QAFQAZ  CITY 4* 

QAFQAZ SAHIL 4* 75 $ 290 $ 193 $ 4 شب  

102 AZN 207 AZN 132 AZN 
000،450،1  

شب 3  
 *RAMADA SUIT 5 میذان گنجلیک

122 AZN 262 AZN 162 AZN 4 شب  

102 AZN 207 AZN 141 AZN 
000،450،1  

شب 3  
نریمان افمیذان   ALTUS  5* 

122 AZN 262 AZN 174 AZN 4 شب  

70 $ 236 $ 155 $ 
000،450،1  

شب 3  
 *QAFQAZ  POINT 5 خیابان کاظم زاده

شب 4 $ 197 $ 307 $ 86  

135 $ 310 $ 200 $ 
000،450،1  

شب 3  
 *BOULEVARD  5 خیابان بولوارد

شب 4 $ 264 $ 410 $ 180  

  :صسٍر تبرید

اطالع ثبًَیتـب: اعتبـبر پکیج  

ٍیژُ هسبفزاى: ًــَع پکیج  

 

پزٍاس: رٍسّبی  

َّایی ببکَتَر  زٍشٌبِ ٍپٌج شٌبِ  
 

 هستقین اس تبزیش

 

20/10/97  


