
 

 

 

 

 

 خدمات تور:
فارسی زبان راهنمای  –مسافرتی بیمه  –هتل و تعداد شب های اقامت (  با صبحانه و ناهار ) با توجه به سرویسهتل  –توریستی ویزای  –پرواز ایرباس ماهان 

 .رفت و برگشت فرودگاهی ترانسفر 

 توضیحات:

 11مدت اعتبار ویزا از زمان ورود به دبی (  3ه سفری تعلق میگیرد . ر سوم تخت اضاف( به نف 2سال باید پاسپورت جداگانه داشته باشد .  11فرزند باالی ( 1

ار و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ( مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتب 5( هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می باشد .  1روز می باشد . 

 مسافر می باشد .

 

 

بدون تخت کودک تخت با کودک  تخته1هرنفر در اتاق   تخته2هرنفر در اتاق    منطقه تعداد شب 
و  درجه

 سرویس
 هتل

000/919  000/259/1  000/999/1  000/399/1 شب 3   
DEIRA 3*HB 

 سن اند سند سی ویو 

 شب اضافه 109 209 109 - صدف

000/919  000/299/1  000/799/1  000/119/1 شب 3   
DEIRA 3*BB  ارکید -نیهال  

 شب اضافه 119 239 119 -

000/999  000/399/1  000/999/1  000/599/1 شب 3   
DEIRA 4*BB  بوتیکسافرون  –کورال دیره  

 شب اضافه 119 219 119 -

000/999  000/129/1  000/000/2  000/579/1 شب 3   
DEIRA 4*BB  آواری -اونیو  

 شب اضافه 159 299 159 -

N / A 

000/999  

N / A 

000/259/1  
000/299/2  000/719/1 شب 3   SHEIKHZAYED 

DEIRA 
4*BB  سیزنسیتی  –نووتل البرشا  

 شب اضافه 119 379 119 -

000/919  000/139/1  000/779/2  000/919/1 شب 3   
SHEIKHZAYED 5*BB کرون پالزا شیخ زاید 

 شب اضافه 299 529 299 -

000/379/1  000/709/1  000/139/3  000/519/2 شب 3   
DEIRA 5*BB جمیرا کریک ساید 

119 229  sofa bed 119 119 شب اضافه 

000/379/1  000/399/2  000/179/9  000/139/3 شب 3   
JUMEIRAH 5*BB جمیرا بیچ 

119 119  sofa bed 799/1  شب اضافه 119 

000/379/1  000/399/2  000/179/9  000/139/3 شب 3   
JUMEIRAH 5*BB جمیرا النسیم 

119 119  sofa bed 799/1  شب اضافه 119 

000/399/2  000/919/3  000/309/20  000/719/10 شب 3   
JUMEIRAH 5*BB جمیرا برج العرب 

119   119  sofa bed 399/9  119/3  شب اضافه 

01/09/99تاریخ صدور:   

30/09/99: اعتبـار پکیج  

ویژه مسافران: ـوع پکیجـن  

شب 1، شب  3  

شب 5 دبیتور     99آذر ماه  ویژه 


