
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 ور:ـات تـخدم
 به همراه ترانسفر فرودگاهی پرواز رفت و برگشت. 
  ه همراه صبحانهل بشب اقامت در هت پنج. 

 . بیمه مسافرتی
 بنتوتا. یک روز گشت شهری 

 ( بازگشت به هتل گشتی کوتاه در گاله و قلعه هلندی ها، قایق سواری در رودخانه مادو، بازدید از مراکـز نگهداری از الک پشت هابعد از صرف صبحانه در هتل ) 

 شرایط کنسلی : 
 کنـسلی بعد از رزرو سوخت کامل می باشد.

 مدارک الزم جهت دریافت ویزای سریالنکا :
 ماه  از تاریخ سفر 7اصل پاسپورت با اعتبار  

 ایید :ـرمـوجه فـر تـا به نکات زیـلطف
کیج اضافه می شوند، برای اطالع از قیمت شام اجباری با دسامبر هتل ها دارای شام اجباری می باشند که مبلغ آن به پ 11و  42لطفًا توجه داشته باشید در تاریخ های  -1

 (Gala dinner) همکاران ما تماس حاصل نمایید.

 .ورودیه گشت ها به عهده مسافر می باشد  -4
 هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد. -1
 هزار یورو میباشد. 10سقف مبلغ بیمه  -2
 . تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشدداشتن پاسپورت جداگانه برای  -5
 .به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد  -6
 .  و مسافر می باشد ماه اعتبار از تاریخ سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده 7طبق قوانین هواپیمایی،مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  -7
 دالر می باشد که این مبلغ در فرودگاه کلمبو توسط مسافر پرداخت می شود . 24ویزای مسافر در زمان ورود به سریالنکا صادر می شود ، مبلغ ویزای سریالنکا  -8

 

هاتاق  دو تخت اتاق یک تخته کودک  با تخت کودک بی تخت  نام هتل درجه سرویس  تاریخ 

75 € 155 € 545 € 315 € 10 Nov – 20 Dec 2018 

BB 4* Citrus Waskaduwa 
  

75 € 155 € 1015 € 555 € 21 Dec  – 10 Jan 2019 

75 € 155 € 660 € 405 € 11 Jan – 31 Jan 2019 

75 € 155 € 770 € 440 € 01 Feb – 28 Feb 2019 

75 € 155 € 735 € 420 € 01 Mar – 31 Mar 2019 

90 € 190 € 585 € 325 € 10 Nov – 20 Dec 2018 

BB 5* Eden Resort & Spa  
90 € 190 € 1,465 € 765 € 21 Dec  – 15 Jan 2019 

90 € 190 € 865 € 475 € 16 Jan – 31 Jan 2019 

90 € 190 € 770 € 440 € 01 Feb – 31 Mar 2019 

90 € 190 € 740 € 410 € 10 Nov – 20 Dec 2018 

BB 5* Cinnamon Bey 
 

90 € 190 € 1,465 € 765 € 21 Dec  – 15 Jan 2019 

90 € 190 € 980 € 525 € 16 Jan – 31 Jan 2019 

90 € 190 € 1,265 € 665 € 01 Feb – 31 Mar 2019 

145 € 225 € 770 € 475 € 10 Nov – 20 Dec 2018 

ALL 5* Riu 210 € 320 € 1,065 € 665 € 21 Dec  – 10 Jan 2019 

195 € 245 € 845 € 530 € 11 Jan – 31 Mar 2019 

 پرواز به شرح زیر می باشد که به  مبالغ فوق اضافه می گرددنوع نرخ بلیت براساس 
 ناموت می باشد 000/000/0ایرعربیا  ز شروع نرخ پروا

 

 .هتل های بیشتر را درسیستم آنالین دلتابان مشاهده فرمایید
 



 
 
 
 


