
 

 

 نام هتل
درجه 

 هتل
 اتاق یک تخته اتاق دو تخته نوع اتاق

 کودک با تخت

 سال( 21تا  6)

 کودک بی تخت

 سال( 6تا  1)

VASANTI SEMINYAK 4* DELUXE 074 دالر+ بلیط 184 دالر+ بلیط 024 دالر+ بلیط 734 دالر+ بلیط 

BALI RANI 4* SUPERIOR 034 دالر+ بلیط 174 دالر+ بلیط 354 + بلیطدالر 634 دالر+ بلیط 

RAMADA BINTANG 4* DELUXE 644 دالر+ بلیط 344 دالر+ بلیط 054 دالر+ بلیط 084 دالر+ بلیط 

KUTA PARADISO 5* DELUXE 504 دالر+ بلیط 184 دالر+ بلیط 054 دالر+ بلیط 854 دالر+ بلیط 

MELIA BALI 5* 
GUEST 

ROOM 
 دالر+ بلیط 184 دالر+ بلیط 574 ر+ بلیطدال 2454 دالر+ بلیط 654

DISCOVERY KARTIKA 

PLAZA 
5* DELUXE 614 دالر+ بلیط 184 دالر+ بلیط 044 دالر+ بلیط 2414 دالر+ بلیط 

GRAND MIRAGE RESORT 5* 
DELUXE 

GARDEN 
 دالر+ بلیط 184 دالر+ بلیط 084 دالر+ بلیط 2264 دالر+ بلیط 674

NUSA DUA BEACH 5* DELUXE 684 دالر+ بلیط 2214 دالر+ بلیط N/A 344 دالر+ بلیط 

THE LAGUNA, A LUXURY 

RESORT 
5* 

TOP 
DELUXE 

GARDEN 
 دالر+ بلیط 344 دالر+ بلیط 604 دالر+ بلیط 2514 دالر+ بلیط 864

GRAND NIKKO 5* GARDEN 724 دالر+ بلیط 324 دالر+ بلیط 584 دالر+ بلیط 2204 دالر+ بلیط 

GRAND HYATT 
5* 

TOP 

GRAND 

GARDEN 
 دالر+ بلیط 344 دالر+ بلیط 514 دالر+ بلیط 2134 دالر+ بلیط 724

SOFITEL 
5* 

TOP 

LUXURY 

ROOM 
 دالر+ بلیط 344 دالر+ بلیط 564 دالر+ بلیط 2544 دالر+ بلیط 874

 دالر 144سال:  1نرخ کودک زیر   می باشد های فوق به دالرنرخ

 خدمات تور:  

انگلیسی زبان )برای  ویزای توریستی، ترانسفر فرودگاهی، تورلیدر شب اقامت با صبحانه، 7 ،یا امارات و برگشت با پرواز قطر بلیط رفت

 ، سیم کارتبا ناهار، بیمه مسافرتینیم روز گشت ، نفر به باال راهنمای فارسی زبان در اختیار گروه قرار می گیرد( 51رزرو 

 می باشد( )هتل های خارج از پکیج موجود

 :توضیحات  

 مسئولیت کنترل پاسپورت و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد

 دسامبر دارای شام اجباری است. 25دارای سورشارژ و تاریخ  3157ژانویه  55تا  3152دسامبر 32تمامی هتل ها از تاریخ 

 :مدارک مورد نیاز 

  ماه اعتبار از تاریخ شروع سفر 7پاسپورت با حداقل 

 3  3قطعه عکسX4 زمینه سفید تمام رخ 

 کپی تمام صفحات شناسنامه 

 مترجم گواهی حساب بانکی + گواهی اشتغال به کار با مهر 

 مشخصات فردی: آدس منزل و محل کار + شماره تماس مسافر 

Malekitour                      www.malekitour.ir                   Azar Gasht Maleki 

 بهمن 22تاریخ اعتبار تا 

@Azargashtmaleki 


