
 تعداد شب موقعیت هتل درجه هتل نام هتل
 هر نفر در اتاق

 دو تختـــه

 هر نفر در اتاق

 یک تختــه
 کودک بدون تخت کودک با تخت

 دیره HB *2 رافی - سافرون

 ....1.999 ....1.399 شب 3
N/A 

1.3.9.... 
9.9.... 

 ....199 ....99 ضافهشب ا
- 

99.... 
- 

 دیره HB *3 صدف –سان اند سند ویو  –فرچون دیره 
 ....9.9 ....9...1 ....1.919 ....99..1 شب 3

 - ....139 ....279 ....139 شب اضافه

سافرون بوتیک )فرچون  -کالریچ  –فرچون پرل 

 موناکو -بوتیک(

3* 
4* 

HB 
HB 
HB 
BB 

 دیره

 ....9.9 ....99..1 ....1.9.9 ....1.019 شب 3

 - ....1.9 ....289 ....1.9 شب اضافه

 کورال دیره –دلمون  –ارکید 
3* 
4* 
4* 

HB 
HB 
BB 

 دیره
 ....9.9 ....1.029 ....09..2 ....1.079 شب 3

 - ....199 ....329 ....199 شب اضافه

 *4 کراون پالزا دیره –مسکو 
5* 

BB دیره 
 ....2.179 ....1.989 شب 3

1.9...... 

N/A 
9.9.... 

 - ....189 ....3.9 ....189 شب اضافه

 *4 سوبا –سیتی سیزن تاور 
BB 
HB 

 بر دبی

 دیره

 ....2.379 ....1.7.9 شب 3
N/A 

1.719.... 
9.9.... 

 - ....2.9 ....19. ....2.9 شب اضافه

 *4 رینتری –نوتل دیره 
BB 
HB 

 دیره
 ....9.9 ....1.799 ....99..2 ....1.829 شب 3

 - ....229 ....09. ....229 شب اضافه

 *4 آوریس پالزا –آتانا 
5* 

BB شیخ زائد 
 ....9.9 ....1.819 ....2.079 ....1.8.9 شب 3

 - ....239 ....79. ....239 شب اضافه

 –کراون پالزا شیخ زائد  –تاور روتانا )کالسیک( 

 نوتل البرشا –ن )کالسیک( رز ریحا –مونپیک بر دبی 

4* 
5* 
4* 

BB 

 شیخ زائد

 بر دبی  

 شیخ زائد

 ....2.789 ....1.999 شب 3

N/A 
N/A 

1.919.... 
N/A 

9.9.... 

 - ....279 ....0.9 ....279 شب اضافه

 شیخ زائد BB *4 رز ریحان )دلوکس( –الغریر ریحان )کالسیک( 
 ....2.919 ....09..2 شب 3

N/A 
1.999.... 

9.9.... 

 - ....299 ....089 ....299 شب اضافه

 ژانویه( .)از  جمیرا کریک ساید

 پارک آبی رایگان+ ترانسفر ون اختصاصی به هتل

5* 
lux 

BB دیره 

 ....1.199 ....1.799 ....3.829 ....99..2 شب 3

 89/... ....239 ....899 ....09. شب اضافه

 (ژانویه 2)از جمیرا امارات تاور

 پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی

5* 
lux 

BB شیخ زائد 

 ....1.199 ....99..2 ....329.. ....2.709 شب 3

 89/... ....319 ....09..1 ....039 شب اضافه

 ژانویه( .)از  کمپینسکی امارات مال

(superior 3. ترانسفر لوکس اختصاصی )متر 

5* 
lux 

BB شیخ زائد 

 ....1.139 ....09..2 ....0.1.9 ....3.199 شب 3

 99/... ....09. ....1.339 ....979 شب اضافه

 ژانویه( .)از  کمپینسکی امارات مال

(deluxe .9 ترانسفر لوکس اختصاصی )متر 

5* 
lux 

BB شیخ زائد 

 ....1.139 ....2.129 ....79..0 ....3.339 شب 3

 99/... ....3.9 ....9...1 ....729 شب اضافه

 ژانویه( .)از  جمیرا بیچ

 پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی
5* 
lux 

BB جمیرا 

 ....1.299 ....3.029 ....7.299 ....239.. شب 3

 129/... ....819 ....9...2 ....29..1 شب اضافه

 ژانویه( .)از  جمیرا زعبیل سرای

 پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی

5* 
LU
X 

BB پالم 

 ....1.299 ....3.809 ....9.939 ....3.899 شب 3

 ....129 ....919 ....1.829 ....919 شب اضافه

 ژانویه( 9)از  جمیرا النسیم

 پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی

5* 
LU
X 

BB جمیرا 

 ....1.299 ....3.289 ....9.799 ....3.999 شب 3

 ....129 ....729 ....1.889 ....9.9 شب اضافه

 ژانویه( 9)از  جمیرا مینا سالم

 پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی

5* 
LU
X 

BB جمیرا 
 ....1.299 ....3.029 ....7.299 ....239.. شب 3

 ....129 ....8.9 ....9...2 ....29..1 شب اضافه

  جمیرا برج العرب

 اختصاصیپارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس 

5* 
LU
X 

BB جمیرا 

 ....2.289 ....9.389 ....22.939 ....11.999 شب 3

 .....0. ....2.799 ....7.199 ....3.089 شب اضافه

 دی  14تاریخ اعتبار از  

 شب 5و  4، 3پرواز  بهمن 12تا 

D 



 –هتل با صبحانه و ناهار )بر اساس سرویس هتل( به تعداد شبهای اقامت  – توریستی ویزای –ایرباس ماهانپرواز 

 یترانسفر فرودگاه – زبان فارسی نمایراه -بیمه مسافرتی 

 

 یرالین و هتل شامل جریمه خواهد شد.پرواز چارتر و  هتل گارانتی می باشد. در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و تغییر نام، بر اساس قوانین ا .2

سپورت سال حتما باید پاسپورت جداگانه داشته باشد. ویزا برای خانم هایی که همراه پاسپورت همسرانشان هستند غیرقابل اقدام و موظف به اخذ پا 

 جداگانه می باشند.
 

.باشد می خود مسافر عهده به کشور از خروج ممنوعیت هرگونه و اعتبار بابت پاسپورت کنترل مسئولیت 

 

 

 

 

 

 

 
 

 14311123220دورنگار :           14311111333 – 143 1313فلکه بزرگ          خط ویژه :  –ولیعصر  درس:آ

Malekitour                          www.malekitour.ir                      Azar Gasht Maleki 

@azargashtmaleki 

 


