
 

 

 

 

 

 (شوشتر )سرزنذه در راه کاروىتور شوش و 
 قیمت َتل يسیلٍ سفت مذت تاسیخ حشکت

 000/920 جُاوگشدیَىل  صمیىی سيصٌ 3 آرس 13
 اص خاوٍ طیةتاصدیذ  –دس َتل جُاوگشدی اقامت  –اتًتًس خذمات : 

 تور شیراز )شهر ناز و راز(
 قیمت َتل يسیلٍ سفت مذت تاسیخ حشکت

 000/590/1 ستاسٌ 5َىل صوذیٍ  ًَاپیما شة 2 آرس 28
 َتل صوذیٍ –پشياص تُشان تٍ شیشاص خذمات : 

 یلذا(کاشاى و اتیانه )تور ویژه شة تور 
 قیمت َتل يسیلٍ سفت مذت تاسیخ حشکت

 000/520 َتل سىتی يیًوا يسیلٍ وقلیٍ تًسیستی شة 1 آرس 29
 ساَىما –تیمٍ  –صثحاوٍ سيص ايل دس سستًسان  –شام يیژٌ شة یلذا  –پزیشایی  –یک شة اقامت دس َتل سىتی يیًوا خذمات : 

 یسد ، هیثذ ، نارتی تی )از تکرین آتش تا ترسین خاک(تور 
 قیمت َتل ي تشگشت يسیلٍ سفت مذت تاسیخ حشکت

 000/150/1 ستاسٌ 5صفائیٍ  صمیىی سيصٌ 2 آرس 28
 یک يعذٌ شام دس اقامتگاٌ تًمگشدی –ستاسٌ صفائیٍ  5اقامت دس َتل –اتًتًس تًسیستی  –حشکت صمیىی اص تُشان خذمات : 

 )قطار( قشن و جسیره هنگامتور 
 قیمت َتل ي تشگشت يسیلٍ سفت مذت تاسیخ حشکت

 000/530/1 ستاسٌ 4اسم  قطاس سيص 5شة ي  5 دی 17
َضیىٍ اتًتًس  –يسيدیٍ جارتٍ َا  –سيص گشت کامل  3 –ستاسٌ اسم  4سٍ شة اقامت دس َتل  –اتًتًس تًسیستی  –تلیط سفت ي تشگشت قطاس خذمات : 

 دي يعذٌ واَاس ي یک يعذٌ شام -ساَىما –پزیشایی تیه سيص  –صثحاوٍ تًفٍ  –تیمٍ  –َای تىذسي ی دسیایی ي قایق سًاسی جىگل حشا 

01/09/97تاسیخ صذيس:   
 اعتثـاس پکیج: تا اطالع ثاوًی

يیژٌ مسافشان: وــًع پکیج  

1397يیژٌ صمستان  تور ایرانگردی  مثذا اص تُشان 



 

 شهذاد ، شهر صخره ای هیونذتور کرهاى ، 
 قیمت َتل ي تشگشت يسیلٍ سفت مذت تاسیخ حشکت

 000/900/1 ستاسٌ 5 پاسس ًَاپیما سيص 4شة ي  3 دی 11

صثحاوٍ تًفٍ  –پزیشایی  –گشت تٍ َمشاٌ يسيدیٍ  –ساَىمای گشدشگشی  –ستاسٌ پاسس کشمان  5اقامت دس َتل  –تلیط ًَاپیما سفت ي تشگشت خذمات : 

 تیمٍ مسافشتی  –

 یسد ، هیثذ ، نارتی تی )از تکرین آتش تا ترسین خاک(تور 
 قیمت َتل ي تشگشت يسیلٍ سفت مذت تاسیخ حشکت

 000/150/1 ستاسٌ 5صفائیٍ  قطاس تىذسي پشدیس سيص 3شة ي  2 دی 12

يسيدیٍ جارتٍ  –ستاسٌ صفائیٍ  5دي شة اقامت دس َتل  –تیمٍ مسافشتی  –يسیلٍ وقلیٍ تًسیستی  –تلیط سفت ي تشگشت تا قطاس تىذسي پشدیس خذمات : 

 ساَىمای تًس  –ي تًم گشدی واستی تی یک يعذٌ شام دس اقامتگاٌ صستشتی  –پزیشایی تیه سيص تٍ َمشاٌ سًغاتی محلی  –صثحاوٍ  –َا ي اماکه دیذوی 

 (حکایت آباز روایت خاک تا و اتیانه ) اصفهاىتور 
 قیمت َتل ي تشگشت يسیلٍ سفت مذت تاسیخ حشکت

 000/940 ستاسٌ 4خًاجً  تًسیستی اتًتًس سيص 3ي  شة 2 دی 26

 –یک يعذٌ واَاس سىتی ي محلی يیژٌ  –صثحاوٍ تًفٍ  –ساَىمای مجشب  –اتًتًس تًسیستی  –ستاسٌ خًاجً  4دي شة ي سٍ سيص اقامت دس َتل خذمات : 

 يسيدیٍ جارتٍ َای تاسیخی –تیمٍ  –پزیشایی میان يعذٌ تٍ َمشاٌ سًغاتی ي سیشیىی محلی 

 (تهشت زنذه کویر) تور طثس
 قیمت َتل ي تشگشت يسیلٍ سفت مذت تاسیخ حشکت

 000/850 اقامت دس اقامتگاٌ تًمگشدی یصمیى سيصٌ 4 تعطیالت تُمه

 يعذٌ واَاس ي دي يعذٌ شام 2 –اتًتًس  –اقامت دس اقامتگاٌ تًمگشدی خذمات : 

 

 
 

 


