
 

 نام هتل
درجه 

 هتل
 کودک بی تخت کودک با تخت اتاق یک تخته اتاق دو تخته منطقه

SANTIKA 3* SEMINYAK 000/000/0 000/600/0 000/000/0 000/700/4 

WHITE ROSE 4* 
LEGIAN 

(KUTA) 
000/000/0 000/000/6 000/200/0 000/800/4 

BALI RANI 4* 
KUTA 

AREA 
000/000/0 000/200/6 000/200/0 000/800/4 

KUTA PARADISO 5* 
KUTA 

AREA 
000/900/0 000/100/7 000/900/0 000/100/0 

RAMADA BINTANG 5* 
KUTA 

AREA 
000/090/6 000/400/7 000/900/0 000/100/0 

GRAND MIRAGE 5* NUSA DUA 000/100/6 000/600/7 000/900/0 000/200/0 

THE ANVAYA 5* KUTA 000/600/6 000/400/8 N/A 000/000/0 

GRAND HYATT 5* NUSA DUA 000/700/6 000/900/8 000/000/6 000/200/0 

SHERATON 5* 
KUTA 

AREA 
000/900/6 000/090/9 000/600/6 000/200/0 

CONRAD 5* NUSA DUA 000/400/7 000/900/9 000/600/6 000/000/0 

THE LAGUNA / SOFITEL 5* NUSA DUA 000/000/7 000/800/9 000/000/6 000/200/0 

RIMBA JIMBARAN 5* JIMBARAN 000/400/8 000/200/11 000/000/7 000/700/0 

KARMA KANDARA Villa ULUWATU 000/700/10 000/000/10 000/000/8 000/700/7 

HANGING GARDEN Villa UBUD 000/000/10 000/400/20 N/A 000/900/7 

 7 ،دنپاسار )یک مسیر توقف در جاکارتا(-دوحه-در مسیر تهران یط رفت و برگشت با پرواز قطربل :خدمات تور 

گشت شهری با ناهار، فرودگاهی، رفت و برگشت ، ترانسفر اندونزی ویزای توریستی با صبحانه، در هتل شب اقامت

 یسیم کارت برای هر اتاق یک عدد، تور لیدر فارسی یا انگلیسی زبان، بیمه مسافرت

 :توضیحات  

 .در صورت در خواست پرواز مستقیم با کانتر مربوطه چک شود  

 قیمت ها به تومان می باشد 

 .نرخ بلیط محاسبه شده در پکیج بر مبنای پایین ترین کالس پروازی بوده و در صورت جا ندادن مبلغ ما به التفاوت اعالم می گردد 

 .جهت کانفرم کردن نرخ با کانتر مربوطه هماهنگ فرمایید )در صورت کانفرم نشدن هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد 

   روز کاری می باشد. 01مدت زمان الزم جهت اخذ ویزا 

 .مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد 

  3قطعه عکس  2 –ماه اعتبار از زمان سفر  7زم جهت اخذ ویزا: اصل پاسپورت با حداقل مدارک الX4  رنگی زمینه

پرینت حساب یا تمکن مالی به زبان التین در  –کپی کارت ملی  –کپی صفحه اول و دوم شناسنامه  –سفید 

 فرم مشخصات –به ازای هر نفر سربرگ بانک به همراه مهر، امضا و لوگوی بانک با موجودی حداقل میلیون تومان 
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