
 

 درجــه هتــل ردیف
 اتاق دوتخته
 )نفر اضافه(

 اتاق یک تخته
 

 کىدک با تـخت
(21-6) 

 
 کىدک بدون تـخت

(6-1) 
Location 

1 Shirak 3* 143 224 119 61 Centre 

2 Silachi 3* 145 240 124 66 Centre 

3 Hrazdan 3* 164 287 77 40 Centre 

4 Aquatek 4* 166 271 61 29 12 min 

5 Metropol 4* 164 277 109 56 Centre 

6 Ararat 4* 174 345 56 29 Centre 

7 Royal plaza 4* 182 334 93 50 Centre 

8 Congress 4* 203 298 61 35 Centre 

9 Ani plaza 4* 211 418 61 35 Centre 

11 Hilton 4* 277 460 82 45 Centre 

11 Messier 53 4* 292 581 56 29 Centre 

12 Marriot 4* 395 686 98 50 Centre 

13 Multi grand 5* 313 481 109 56 Shangri La 

14 Radisson blue 5* 334 560 124 66 10 min 

15 National 5* 369 649 77 40 Centre 

16 Grand (Golden tulip) 5* 390 618 88 45 Centre 
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18 MAR – 29MAR2019 

EVN/NOWRUZ/19 
 

 002220222سال  20تا  0ناموت و برای کىدک  000220222نرخ پرواز با هىاپیمایی ماهان به ازای هر بزرگسال مبلغ 
 ناموت به پکیج فىق اضافه می گردد0

 ناموت افزایش نرخ می باشد0 2020222شامل فروردین  3اسفند الی  00*نرخ پرواز از تاریخ 
 

 می باشد دالرنرخ های پکیج فىق به 
 

 
 *** پیشنهاد می شىد به دلیل نىسانات نرخ ارز، کل مبلغ تىر تسىیه گردد0

 در غیر اینصىرت ، پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می باشد0***

 



 
 
 ىر:ـات تـدنخ
 ، راهنهای فارسی زبان  به ازای هر اتاق سیهکارت ، به ههراه ترانسفر فرودگاهیپرواز رفت و برگشت . 
 دالر به پکیج اضافه نیگردد 01در صىرت درخىاست گشت شهری نبلغ . 
 شب اقانت در هتل به ههراه صبحانه پنج. 
 بیهه نسافرتی. 
 

 شرایط کنسلی : 
 سىخت کانل نی باشد.کنـسلی بعد از رزرو 

 
 لطفـا به نکات زیـر تـىجه فـرنـایید :

 ناموت نیباشد. 001.111نرخ پرواز ناهان برای نىزاد  -0
 هتل چارتر بىده، قابل استرداد نبىده و غیر قابل تغییر نی باشد. -2
 هزار یىرو نیباشد. 10سقف نبلغ بیهه  -3
 . الزانی نی باشد داشتن پاسپىرت جداگانه برای تهانی نسافرین در هر رده سنی -0
 به نفر سىم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق نی گیرد . -0
ناه اعتبار از تاریخ سفر( و نهنىعیت خروج از  7نسئىلیت کنترل گذرنانه از هرلحاظ )حداقل  طبق قىانین هىاپیهایی، -6

 و نسافر نی باشد. کشىر به عهده ی آژانس درخىاست کننده
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0یستم آنالین دلتابان مشاهده فرماییدهتل های بیشتر را درس
 



 


