
 
 

 

 

 

 

  
    

 
 ور:ـات تـخدم
 ترانسفر لیدر فارسی زبان +  +همراه با نهار  رایگان خریدگشت های  اقامت در هتل با صبحانه + روز  4و  شب 3+ رفت و برگشتپرواز 

 چک شود( هزینه با کارشناس مربوطه  )در صورت درخواست ترانسفر از فرودگاه های دیگر می بایستبه آتاتورک  فرودگاهی ترفت و برگش
 مـدارک الزم:

 رـاریخ  سفـماه از ت 6اسپورت با اعتبار ـپ
 
 

 ی :ـط کنسلـشرای
   .که می بایست با کارشناس مربوطه چک بفرمایید سوخت کامل محسوب می شود و یایک شب نوشو کنسل  یا با Check inساعت مانده به  72هتل از زمان رزرو تا 

 ایید :ـرمـوجه فـر تـا به نکات زیـلطف
به عهده  از تاریخ سفر (  ماه اعتبار 6مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  -2.نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیردبه  -1

   .باشدض خروج از کشور به عهده مسافر میهزینه عوار -3می باشد. خود مسافرممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر و اژانس درخواست کننده و 

 .پرواز پوینت یا سیستمی می باشد ،خواهشمند است قوانین و مقررات آن را در سیستم آن الین دلتابان مشاهده بفرمایید.4 
 
 

 نوع اتاق درجــه هتــل ردیف
اتاق 

 دوتخته
اتاق یـک 

 تخته

 
کودک با 

 شب اضافه تـخت
 دبل

 
 شب اضافه

 سینگل
 (6-21) 

2 SABENA 3* STANDARD 1/790/000 2/170/000 1/755/000 127/000 253/000 

1 DORA 4* STANDARD 1/965/000 2/480/000 1/825/000 185/000 356/000 

3 ADELMAR 4* STANDARD 2/100/000 2/790/000 1/930/000 230/000 460/000 

4 GOLDEN PARK 4* STANDARD 2/262/000 3/072/000 1/978/000 284/000 554/000 

5 GRAND OZTANIK 4* STANDARD 2/262/000 3/072/000 1/978/000 284/000 554/000 

6 AVANTGARD TAKSIM 4* STANDARD 2/262/000 3/072/000 1/978/000 284/000 554/000 

7 GREEN PARK MERTER 5* STANDARD 2/135/000 2/825/000 1/930/000 242/000 472/000 

8 SURMELI HOTEL 5* STANDARD 2/240/000 3/070/000 1/970/000 276/000 555/000 

9 CROWN PLAZA 5* STANDARD 2/345/000 3/275/000 2/310/000 311/000 621/000 

21 MERCUR BOMONTI 5* STANDARD 2/545/000 3/677/000 2/060/000 380/000 756/000 

22 THE ELYSIUM 5* STANDARD 2/665/000 3/880/000 2/220/000 419/000 824/000 

21 POINT TAKSIM 5* STANDARD 2/870/000 4/290/000 2/341/000 486/000 959/000 

،لطفا با کانتر مربوطه هماهنگ فرمایید.ژانویه به علت سال نو میالدی هتل ها شامل افزایش نرخ میباشند 3ا دسامبر ت 17از تاریخ   

13 DEC 

13DEC-31JAN 

IST/97/2 

 

 د.ـیـرمایـاهده فـان مشـابـن دلتـم آنالیـر را درسیستـای بیشتـل هـهت

 .ماهان میباشد پروازیپایین ترین کالس نرخ بلیت براساس         

 .مهمان ما باشیددر استانبول  وعده نهار 2و  گشت شهری 2با خرید هتل از دلتابان 



 
  


