
 
 

 

 

 

   
    

 
 
 

 +لیدر فارسی زبان اقامت در هتل با صبحانه  روز  4و  شب 3+ ماهان  رفت و برگشتپرواز :ورـات تـخدم
اخذ  دالر  12 در صورت درخواست گشت شهری با یک وعده ناهار – میباشد دالر 21  هزینه ترانسفر برای هر نفر رفت و برگشت توجــــه:
 میباشد.   ناموت  201.111نرخ کودک زیر دو سال  /می گردد

                                                                                                    رـاریخ  سفـماه از ت 6اسپورت با اعتبار ـپ مـدارک الزم:
 
 

  دالر 25.ویزای الکترونیکی فوری  دالر 12ویزای عادی  ویزا:
   

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

هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می  -3از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده می باشد.( و ممنوعیت خروج سفر 
  .باشد

 
 

 اتاق یـک تخته اتاق دوتخته موقعیت درجــه هتــل ردیف
 نفر اضافه

 شب 3

 شب اضافه
 دبل

 

 شب اضافه
 سینگل

 

1 Caspian palace 4* nezami 2.470.000 2.900.000 360.000 836.000 1.280.000 

2 Amara 4* narimanof 2.470.000 2.900.000 600.000 836.000 1.200.000 

3 Anatolia 4* ganjilak 2.510.000 3.000.000 600.000 876.000 1.400.000 

4 GM city 4* narimanof 2.510.000 3.000.000 360.000 876.000 1.400.000 

5 Nobel hotel 4* khatabi 2.750.000 3.500.000 600.000 1.120.000 1.900.000 

6 Renaissance 4* yasamal 3.000.000 3.940.000 880.000 1.350.000 2.300.000 

7 Qafqaz city 4* teflis 3.100.000 3.940.000 760.000 1.470.000 2.300.000 

8 Intourist 5* Parcham 4.060.000 5.570.000 2.070.000 2.430.000 4.000.000 

9 Boulevard 5* saheli 4.060.000 5.570.000 2.070.000 2.430.000 4.000.000 

10 fairmont 5* yasamal 5.460.000 8.200.000 3.000.000 3.820.000 6.600.000 

 مبالغ فوق برحسب ناموت می باشد

18 NOV 

18 NOV – 20 DEC 

BKU/97/01 

 

 د.ـیـرمایـاهده فـان مشـابـن دلتـم آنالیـر را درسیستـای بیشتـل هـهت

 .غ فوق اضافه می گرددبه مبالناموت  0.111.111در صورت درخواست پرواز آذربایجان مبلغ  نرخ بلیت براساس نوع پرواز می باشد که        
 در صورت تغییر پرواز ما به التفاوت اخذ می گردد

 در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت میگردد
 

 نرخ پرواز ماهان برمبنای پایین ترین کالس پروازی پوینت محاسبه گردیده است


