
 )نوع اول ( جزیره قشم برنامه سفر :

  گشت شهری با میدلباس  –از بندر تا جزیره  کشتی تندرو –تا بندرعباس  کویر 1درجه  تخته 6 قطار وسیله نقلیه :

درخت انجیر معابد، غار خربس، بندر الفت، قلعه پرتغالی ها، دره ستاره ها، مراکز  ،جنگل دریایی حرا جاذبه ها:

، بازدید از جزیره زیبای هنگام و دیدن دلفین های وحشی، آکواریوم طبیعی گشت )در صورت درخواست خرید، درگهان

   .(وطه انجام خواهد شدبا پرداخت هزینه مرب مرکز پرورش کروکودیل

  فرهنگی           تفریحی        زیارتی        تاریخی      طبیعت گردی    نوع و درجه بندی سفر : 

 فاقد پیاده روی          پیاده روی سبک              پیاده روی متوسط                        پیاده روی سنگین

          صبحانه        وعده4 پذیرایی : 

  تاپ  س  3:  ستاره  بهشت :هتل اقامت :

 ها هبیمه         کلیه ورودی                               لیدر    سایر خدمات :

                 22/11/92الی  22/11/92 روزه                              تاریخ اجرا : 4  مدت تور:

 تومان 394000تخته :  2اتاق  هزینه بزرگسال :

 تومان 372000 تخته : 4اتاق                              تومان         329000تخته :   3اتاق 

 تومان 329000تخته :  6اتاق              تومان                          324000تخته :  2اتاق 

 تومان 172000)با احتساب جا در وسیله نقلیه و با صبحانه و بدون احتساب جا در هتل(:  سال 6تا  2هزینه کودک 

 تومان 32000)بدون احتساب جا در وسیله نقلیه و با صبحانه و بدون احتساب جا در هتل(: سال 6تا  2کودک هزینه 

 تومان 10000)بدون احتساب جا در وسیله نقلیه و بدون صبحانه و بدون احتساب جا در هتل(: سال 2هزینه خردسال زیر 

 21/11/92 روز حرکت :   دقیقه قبل از حرکت در محل حضور داشته باشید( 03)لطفا   13:30 حدودا زمان حرکت :

 قسمت کنترل بلیط کاروان –راه آهن تهران  محل حرکت:

 ساعت 19 مدت زمان مسیر :          26/11/92روز     صبح 10الی  9 زمان ورود به تهران :

 لوازم بهداشتي شخصي، عینك آفتابيكارت شناسایي، دارو، كرم ضدآفتاب و  لوازم ضروری :

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( دوم)نوع برنامه سفر : جزیره قشم 

 گشت شهری با میدلباس   –کشتی تندرو از بندر تا جزیره  –تا بندرعباس  کویر 1درجه  تخته 6 قطار وسیله نقلیه :

درخت انجیر معابد، غار خربس، بندر الفت، قلعه پرتغالی ها، دره ستاره ها، مراکز  ،جنگل دریایی حرا جاذبه ها:

)در صورت درخواست گشت جزیره زیبای هنگام و دیدن دلفین های وحشی، آکواریوم طبیعی، بازدید از خرید، درگهان 

   مرکز پرورش کروکودیل با پرداخت هزینه مربوطه انجام خواهد شد(.

  فرهنگی           تفریحی        زیارتی        تاریخی      طبیعت گردی    نوع و درجه بندی سفر : 

 فاقد پیاده روی          پیاده روی سبک              پیاده روی متوسط                        پیاده روی سنگین

    شام )گرم(       وعده  2       ناهار)گرم(           وعده 4          صبحانه        وعده4 پذیرایی : 

   تاپ س  3:  ستاره  بهشت :هتل اقامت :

 ها هبیمه         کلیه ورودی                               لیدر    سایر خدمات :

                 22/11/92الی  22/11/92 تاریخ اجرا :                          روزه     4  مدت تور:

  تومان 480000تخته :  2اتاق  هزینه بزرگسال :

 تومان     428000تخته : 4اتاق                         تومان 442000تخته :   3اتاق 

 تومان412000تخته : 6اتاق                     تومان     440000تخته : 2اتاق   

 تومان 280000)با احتساب جا در وسیله نقلیه و با پذیرایی و بدون احتساب جا در هتل(:  سال 6تا  2هزینه کودک 

 تومان 122000)با احتساب جا در وسیله نقلیه و بدون پذیرایی و بدون احتساب جا در هتل(: سال 6تا  2هزینه کودک 

 تومان 133000ون احتساب جا در وسیله نقلیه و با پذیرایی و بدون احتساب جا در هتل(: )بدسال 6تا  2هزینه کودک 

 تومان 10000)بدون احتساب جا در وسیله نقلیه و بدون پذیرایی و بدون احتساب جا در هتل(: سال 2هزینه خردسال زیر 

 21/11/92روز حرکت :    دقیقه قبل از حرکت در محل حضور داشته باشید( 03)لطفا   13:30 حدودا زمان حرکت :

 قسمت کنترل بلیط کاروان –راه آهن تهران  محل حرکت:

 ساعت 19 مدت زمان مسیر :          26/11/92روز     صبح 10الی  9 زمان ورود به تهران :

 لوازم بهداشتي شخصي، عینك آفتابيكارت شناسایي، دارو، كرم ضدآفتاب و  لوازم ضروری :


