
 

 

 شب موریس 7تور 

 نوع اتاق و سرویس درجه هتل
 هر نفر در اتاق

 تخته 2

 هر نفر در اتاق

 تخته 1

 کودک

 سال 6-12

AANARI HOTEL $ SPA 4* HB – SUP 0191 دالر 0311 دالر - 

CASUARINA RESORT $ SPA 

LAGUNA BEACH RESORT 
4* 

HB – SUP 
HB – STD 

 دالر 711 دالر 0511 دالر 1150

RIU CREOLE 4* 
LATERAL 
SEAVIEW 

 دالر 651 دالر 0651 دالر 0351

RIU LE MORNE 4* ALL – STD 0011 دالر 0751 دالر - 

SOFITEL IMPERIAL 5* HB – SUP 1051 دالر 911 دالر 3111 دالر 

 خدمات:

نفر به باال راهنمای فارسی زبان  51راهنمای انگلیسی زبان )برای تعداد باالی  –ویزای توریستی  –ترانسفر فرودگاهی  –شب اقامت در هتل انتخابی  7

یک روز گشت  –روز گشت کامل از جذابیت های توریستی شمال جزیره )پورت لوئیس( و جنوب جزیره موریس  2 –در اختیار گروه قرار می گیرد( 

بازدید از منطقه رودخانه سیاه  –در اقیانوس  تماشای شنای دلفین ها –دریایی کامل با قایق های تندرو و بازدید از آبشارهای زیبا و طبیعت بکر منطقه 

 سیم کارت به ازای هر اتاق –زمین هفت رنگ  – بازدید از معابد شیوجی –

 مدارک:

  اعتبار از تاریخ حرکت ماه 8اصل گذرنامه معتبر با 

 گواهی حساب بانکی به انگلیسی 

 4قطعه عکس رنگی جدید زمینه سفید  سهX3 

  تلفن( –شغل  –آدرس و مشخصات فردی مسافر )آدرس 

  مبلغ تور15پرداخت % 

 توضیحات:

  بزرگسال می باشد. درصد 55نرخ نوزاد 

 کلیه نرخ ها به دالر می باشد 

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

  سال اجباری می باشد و نرخ آن براساس سن دقیق مسافر اعالم می شود. 11صدور بیمه برای افراد باالی 

  هتلLAGUNA BEACH (STANDARD) سال را ندارد. 1 امکان پذیرش کودک باالی 
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