
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درج هـتـــل ردیف
 ه

 کودک با تخت اتاق یک تخته اتاق دوتخته تعداد شب موقعیت هتل سرویس
کودک بدون 

 تخت

 BB DEIRA standard 3,750,000 4,850,000 3,100,000 1,922,000 *3 ویو سان اند سند سی 1

 BB DEIRA DELUXE 3,230,000 4,750,000 3,500,000 N/A *3 ونـصدف دلم 9

 BB DEIRA superior 3,780,000 4,900,000 3,280,000 1,952,000 *4 دوروس 3

 BB DEIRA standard 4,500,000 5,850,000 4,050,000 N/A *4 زنـسیتی سی 4

 BB DEIRA superior 4,100,000 5,500,000 3,300,000 1,922,000 *4 رهـورال دیـک 5

 BB DEIRA superior 4,260,000 5,870,000 3,800,000 N/A *4 الوفت دیره  6

 BB ALBARSHA superior 4,250,000 5,800,000 N/A N/A *4 اـنووتل البرش 7

 BB ALBARSHA standard 4,570,000 5,990,000 4,120,000 N/A *4 ارکـپ زر 8

 جمیرا زعبیل هاوس مینی 2
  پارک آبی رایگان + ترانسفر ون

3* BB BURDUBAI 
Poket 
room 

4,110,000 5,550,000 N/A 1,472,000 

 جمیرا زعبیل هاوس الصیف 10
  پارک آبی رایگان + ترانسفر ون

4* BB BURDUBAI Papular 4,560,000 6,450,000 3,100,000 1,472,000 

 را کریک سایدـجمی 11
 پارک آبی رایگان + ترانسفر ون

5* BB DEIRA Deluxe 4,900,000 7,160,000 4,450,000 1,292,000 

 امارات تاوررا ـجمی 19
  رایگان پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی

5* BB SHEIKHZAED Deluxe 7,030,000 11,400,000 5,800,000 1,292,000 

 را زعبیل سرایـجمی 11
 گانرای پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی

5* BB Jumeirah 
Deluxe 
Arabian 
sea view 

10,300,000 18,000,000 8,050,000 4,172,000 

15 JAN –  18 JAN 

 DXB/W5 /97/CUP/20 
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ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی   +هتل با صبحانه   +ویزای توریستی   +پرواز رفت و برگشت با ایرباس مدرن ماهان ایر خدمات تور : 

+ نرخ بازی که با یک شب فوتبالی   +راهنمای فارسی زبان   +بیمه مسافرتی   + ورزشگاه المکتوم، شهر دبیترانسفر رفت و برگشت به   +
 .توجه به جایگاه انتخاب شده به مبلغ پکیج اضافه می گردد

 
 

 

 با کارشناسان مربوطه هماهنگ فرمایید. جهت رزرو این خدمات شب فوتبالی نمی باشند  وهتل های جمیرا شامل ترانسفر ورزشگاه تـذکـر : 

 

  

 ایـیـدـتـر را در سیـستـم آنـلـایـن دلتـابـان مشـاهـده فـرمــهـتـل هـای بیش

 عـراق -ایـران 
 درهم 022 جـایـگـاه دوم درهم 052 جـایـگـاه اول

 

 
 جایگاه لوگو شما



 

 بـازی های ایران در جام ملت های آسیـا
 ژانویه( 21)دی ماه  01 یمـن -ایـران 
 ژانویه( 00)دی ماه  00 ویتنـام -ایـران 

 ژانویه( 02)دی ماه  02 عـراق -ایـران 
 

 

 

 پـرواز پوینت و یـا سیستمی می بـاشد که پکیـج فوق با پایین ترین نـرخ پروازی پ

 بفرمایید.بسته شده است خواهشمند است نرخ دقیق را با کارشناس مربوطه چک 

 هتل ها گارانتی می باشد.و شرایط کنسلی مندرج در سایت می باشد.شرایط کنسلی: 

  کودک با تخت نمی پذیردنووتل البرشا . 

ستاره جمیرا 5شرایط کنسلی هتل های    

 .با یک شب جریمه و بعد از آن سوخت کامل می باشد  check inروز مانده به  5کنسلی هتل های جمیرا از زمان رزرو تا 

 

 شرایط کنسلی سایر هتل ها:

 با یک شب جریمه و بعد از آن سوخت کامل می گردد check inساعت قبل از  84از زمان رزرو تا 

 کلیه هتل ها شامل ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی باvan   می باشند. 
 ترانسفر اختصاصی کلیه هتل های زنجیره ای جمیرا شاملAUDIشب می باشند 3بیش از  ، پارک آبی رایگان برای اقامت. 
  می باشد شامل ترانسفر ونجمیرا زعبیل هاوس مینی و جمیرا زعبیل هاوس الصیف  –هتل جمیرا کریک ساید. 
  اضافه خواهد شددرهم به مبلغ تور  322* معمولی مبلغ 5* و 8*، 3در صورت درخواست ترانسفر اختصاصی برای هتل های. 
 به کودک با تخت،  الصیف در هتل کریک ساید، امارات تاور وsofabed تعلق خواهد گرفت. 

 لطفا به نکات زیر توجه فرمایید :     

 نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دو تخته تعلق می گیرد.به  .0
 .نرخ کودک با تخت و بدون تخت ، با احتساب ویزا لحاظ شده است .0
 ماه اعتبار( به عهده ی خود شخص مسافر می باشد.   2مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  .3
 روز می باشد. 08مدت اعتبار ویزا از زمان ورود به دبی  .8
 می باشد. درهم  045ویزا برای  سال  0کودک زیر هزینه  .5
 02ستاره )  5درهم ( و هتل های  05ستاره )  8درهم ( ، هتل های  02ستاره )  3و  0اتاق در هتل های با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات، پرداخت هر شب هر  .2

 درهم ( الزامی می باشد و باید توسط شخص مسافر و در بدو ورود به هتل پرداخت گردد.
 الزامی و بعهده شخص مسافر می باشد. پرداخت ودیعه ) دیپوزیت ( در بدو ورود در تمامی هتل ها و باتوجه به درجه و قوانین هر هتل .1
 هزار ناموت می باشد که میبایست به مبلغ کل پکیج اضافه گردد. 52سال  52هزینه بیمه مسافرتی برای افراد باالی  .4
 عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.هزینه  .9

 

 آژانس و مسافر ، ندارد مسئولیتی هیچگونه آژانس این ویزا صدور عدم صورت در کننده، صادر نه باشد می از طرف اداره مهاجرت دبی ویزا ی کننده درخواست دلتابان آژانس
 صورت در و باشد می کننده درخواست آژانس عهده به امارات، کشور مقررات رعایت و مسافرین موقع به و مبلغ کامل ویزا می باشد. بازگشت هتل ، بلیط جریمه پرداخت به موظف

 باشد. می کننده درخواست آژانس عهده درهم و کلیه خسارات دیگر میباشد به 5522مبلغ   شامل که خسارت کلیه زمینه این در مسافر طرف از مشکل هرگونه بروز

 تماس بگیرند. 2291080045552  ل مربوط به پرواز با دفتر ماهان در دبی با شمارهمسافرین محترم جهت مسائ

 

 

 

 

 

 

 
 ملزم به چک کردن ویزای مسافر و اعتبار آن میباشند. از این آژانس بلیط تک همکاران محترم در صورت درخواست

 تهران می باشند،در غیر اینصورت عواقب آن برعهده آژانس همکار می باشد.توجه:کلیه آژانس های همکار ملزم به عقد قرارداد سازمان میراث فرهنگی استان 

 

 تـذکرمهم
 

اینکه چنانچه به هر دلیلی در اداره مهاجرت امارات مهر خروج مسافر در هنگام بازگشت دچار مشکل شده باشد اعم از قانون جدید:  
و همچنین بلیت مسافر  در سیستم ثبت نشده باشد و غیره ...  ارسال کپی صفحه اول پاسپورت مسافر و صفحه مهر خروج از دبی

برای درهم  002الزامی می باشد و طبق قوانین جدید امارات، مسافر یا آژانس درخواست کننده برای حل مشکل موظف به پرداخت 
خواهد شد و عدم  OVERSTAYجریمه درهم  5522هر مسافرمیباشند. که باید در اسرع وقت انجام گردد در غیر اینصورت شامل 

پرداخت و ارسال به موقع باعث میشود مسافر در هنگام اخذ ویزای مجدد امارات و یا ورود به این کشور دچار مشکل جدی امنیتی 
 گردد.

 

 مدارک مورد نیاز: اسکن پاسپورت رنگی با حداقل 2 ماه اعتبار )از تاریخ سفر(

 

 



 


