
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

لــهت ردیف هــدرج   اتاق دوتخته نوع اتاق موقعیت هتل 
ک ـاتاق ی

 تخته

 ختـکودک با ت
ودک بدون ـک

 ختـت
 ب اضافهـش

COM 

 یک تخته دوتخته (1-6) (6-21)

2 SILACHI 3* CITY CENTER ECONOM 1,669 2,129 1,109 729 219 369 3% 

1 ARARAT 4* CITY CENTER STD 1,679 2,339 1,139 729 219 429 3% 

3 ROYAL PLAZA 4* CITY CENTER STD 1,749 2,189 1,369 729 239 379 3% 

4 METROPOL 4* CITY CENTER STD 1,819 2,479 1,179 729 269 479 3% 

5 
HRAZDAN 

( COMFROT ROOM ) 
3* 

5 MIN DRIVE 
TO CITY 
CENTER 

COMFORT 1,869 2,409 N/A 729 279 449 3% 

6 IMPERIAL PALACE 4* CITY CENTER STD 1,969 2,639 1,259 729 319 529 3% 

7 

 
OPERA SUITE 4* CITY CENTER STD 1,979 2,649 1,269 729 319 529 3% 

8 ANI PLAZA 
4* 
 

CITY CENTER 

STD 2,009 2,589 N/A 729 329 509 3% 

ANI KING 2,079 3,119 1,319 729 359 659 3% 

JUNIOR 
SUITE 1,129 3,199 1,339 729 369 689 3% 

9 FORUM 4* 
2 KM FROM 

CITY CENTER 
STD 2,139 2,899 1,349 729 369 599 3% 

21 HILTON 4* CITY CENTER STD 2,189 3,029 1,219 729 379 649 3% 

22 MESSIER 53 4* CITY CENTER STD 2,209 3,409 1,289 729 389 769 3% 

21 HYATT PLACE 4* CITY CENTER STD 2,239 3,029 1,139 729 399 649 3% 

13 MULTIGRAND 5* 
15 KM FROM 
CITY CENTER 

STD 2,509 3,169 1,529 729 489 689 3% 

21 NATIONAL 5* CITY CENTER STD 2,559 3,839 1,559 729 509 919 3% 

15 GOLDEN TULIP 5* CITY CENTER STD 2,619 3,659 1,589 729 599 949 3% 

16 MARRIOTT 4* CITY CENTER STD 2,689 3,979 1,619 729 539 959 3% 

 
 
 

 1صفحه                 صفحه می باشد.    3پکیج شامل 

 

 

 



 نــرخ هـای پـکـیـج بــه تـومـان مـی بــاشـد.تـمـامـی      

 

 
 

 

 

 

 

 ور:ـات تـخدم

گشت +  + لیدر فارسی زبان +بیمه مسافرتیفرودگاهی  رفت و برگشت شب اقامت در هتل با صبحانه + ترانسفر 3رواز ایرباس ماهان+ ـپ  

  اقـبه ازای هر ات+ سیم کارت  شهری با نهار

  

 رـاریخ  سفـماه  از ت 6اسپورت با اعتبار ـپ  

 

 شرایط کنسلی : 

  پرواز ماهان، چارتر و با جریمه مندرج در سایت دلتابان قابل تغییر تاریخ و کنسلی می باشد.

کامل محسوب می  با یک شب نوشو کنسل می شود و بعد از آن سوخت Check inساعت مانده به  84هتل از زمان رزرو تا 

 شود 

 توجه:

  در ماه آگوست افزایش نرخ خواهد داشت .و آرارات  هتـــل اپرا سوئیت 

 د کودک با تخت نمی پذیرد.ری پالزا استانداـل هرازدان  و آنـهت 
 

 ایید :ـرمـوجه فـر تـا به نکات زیـلطف

 خواهد شد.التفاوت به نرخ تور اضافه ه ماب نرخ بلیط  رت افزایشدر صو و استمحاسبه گردیده پایین ترین کالس پروازی  مبنای نرخ تور بر.1

 )به استثناء هتل آنی پالزا، اتاق آنی کینگ(نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد..به 2

 ی آژانس درخواست کننده می باشد.  ( و ممنوعیت خروج از کشور به عهدهاز تاریخ سفر  ماه اعتبار 6مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل .3

 .ناموت می باشد 000/140سال  2.نرخ کودک زیر 8

 .هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می باشد .5

 

 

 تخفیف در کل مبلغ تور 1خرید آنالین ، پرداخت آنالین = % مبلغ تور الزامیست % 00رداخت ـپ

 دارک الزم:ـم

 ل مبلغ تور تسویه گردد.ـرخ ارز، کـوسانات ن*** پیشنهاد می شود به دلیل ن
 افرین و آژانس در خواست کننده الزامی می باشد.***ـدر غیر اینصورت ، پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مس

 



 

 

 د"ـیـان هستـابـتـر دلـز همسفـر نیـن سفـه در ایـم کـریـ" مفتخ
 3صفحه می باشد.                               صفحه  3کیج شامل پ                                                                                           

 مـامه داریـرنـا بـام لحظات شمـتم رایـب

 روز ورود

 رباس مدرنـفرودگاه امام خمینی با ای -هرانـحرکت از ت

 ازدر بـهتریـن سـاعت پروازیپرو ، هواپیمایی ماهـان

 W51150روزانه با شماره پروازی 

 

 گشت شهری

 پس از سرو صبحانه، می توانید برای بازدید از مناطق دیدنی شهر آماده شده 

 و به همراه لیدر فارسی زبان خود از میدان جمهوری ، کاسکاد )هزار پله( ، 

 ریگور روشنگر  و ... مجسمه مادر ارمنستان و موزه یادبود جنگ وکلیسای گ

 )گانـرای(بازدید نمایید و در پایان گشت در رستوران نهار را میل نمایید.  

گشت 
 پیشنهادی
 اچمیازین

 س از خوردن صبحانه، می توانید برای گردشی هیجان انگیز آماده شوید  قرار است ـپ 

 سری بزنید. در این مرکز معنوی ارمنستان،  Echmiadzinبه واتیکان ارمنستان به نام 

 رئیس کلیسای حواری دفن شده است و ارامنه همیشه برای عبادت به آن جا می روند.

  Zvartnotsدقیقه با ایروان فاصله دارد. همچنین از کلیسای زیبای  ۰۲این شهر معنوی تنها  

 تان بوده و به عنوان میراث نیز دیدن کنید. این مرکز از شاهکار های اولیه معماری ارمنس

 .جهانی یونسکو، از این مکان یاد می شود 

ت ـگش
 پیشنهادی
 شام ارمنی

 شبی خاطره انگیز را در  کنار خانواده   و دوستان خود در ایروان  تجربه کنید.

 برنامه های شاد  از جمله  تماشای رقص های محلی و سنتی قفقازی ، موسیقی محلی  ،

 ارمنی-فقازیسرو شام محلی ق

 را با کانتر مربوطه هماهنگ بفرمایید.در صورت درخواست دو گشت اچمیازین و شام ارمنی 

ت ـگش
 پیشنهادی

 صومعه گغارد

 شیده شده و در فهرست میراث بخشی از کوه مجاور آن است که از سنگ ترا صومعهاین 

 ساختمان این کلیسای جذاب، از گرانیت سخت کنده  .به ثبت رسیده است جهانی یونسکو

 .اندها بنا شدهباشد که در صخره و درهکاری شده و جزو چهارکلیسای نایابی می

 با کانتر مربوطه هماهنگ بفرمایید. در صورت درخواست گشت  صومعه گغارد

 رـروزآخ
 رـسف

 تحویل اتاق ها و حرکت به سمت فرودگاه ، خروج از ارمنستان با

 ایی ماهـان ـدرن هواپیمـاس مـربـای

 W5 1151روازی  ـاره پـه با شمـروزان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87

