
 

 

 

هروعده 

 غذا

)بدون  سالALL 4-2 رو به دریا

(تخت  

سال با 5-12

 تخت

 نام هتل درجه سرویس دو تخته سینگل

7 € - - .0004001.  000.850.1  3.180.000 2.420.000 BB 4* HOLIDAY PARK 

6 € - 12 € .0001.450  2.100.000 3.350.000 2.600.000 BB 4*+ SHIPKA 

7 € - - 0.000501.  .000.0802  .0001503.  2.700.000 BB 4* + PALMA 

5 € 80.000 13 € 0.000451.  .999.0001  3.500.000 .0008002.  BB 4*+ CENTRAL 

7 € 130.000 16 € 00.0001.5  0.0002.29  0.0003.80  00.00082.  BB 4*A HELIOS SPA 

10 € - - 0.000451.  0.000.102  .0003.500  0.0002.95  HB 4*TOP KRISTEL(boutique) 
Constantine &helena 

10 € 100.000 - 0.0001.45  0.0002.40  .0004.200  .0002.999  BB 4*TOP ELENA 

- - 10 € .500.0001  .0002.350  0.0003.95  .0003.100  ALL 4*A MAK 

- - - 0.0001.50  0.0002.50  .200.0004  0.0003.20  BB 4* A+ GOLDEN LINE 

7 € - - 00.0001.5  0.0002.39  0.0004.29  3.220.000 ALL 4*A ZDRAVETS 

- 100.000 13 € .0001.600  0.000.282  0.0003.96  0.0003.25  BB 4*A++ LUNA 

7 € - - 1.600.000 .0002.330  0.0004.20  0.0003.28  HB 4*A JOYA PARK 

- 130.000 20 € 0.0001.50  0.0002.40  0.0004.68  0.0003.45  UALL 4* DLX DOUBLE TREE BY 
HILTON 

12 € - - 1.460.000 0.0002.35  0.0005.20  .0003.590  HB 4*++ PRESTIGE HOTEL& 
AQUA PARK 

- - - 0.0001.46  0.0002.35  - 0.0003.70  ALL 4* ++ PRESTIGE HOTEL& 
AQUA PARK 

- - - .0001.500  0.0002.52  0.0004.13  0.0003.66  BB 4*TOP+ ARENA MAR 

- 100.000 - 1.600.000 00.0002.5  0.0004.50  00.0003.8  ALL 4*TOP+ MARINA BEACH 
SUNNY DAY 

13 € 300.000 20 € .0002.300  00.0002.8  0.0005.38  0.000963.  UALL 5*  INTERNATIONAL(DLX) 

- - - 1.600.000 .0008002.  .0005.200  .0004.200  ALL 4* 
DLX+ 

MARINA GRAND 
BEACH 

- - - 1.600.000 2.750.000 .0005.100  0.0004.15  BB 5*TOP GRAND HOTEL VERNA 

- 300.000 - 2.600.000 2.995.000 .0006.080  4.667.000 ALL 5* INTERNATIONAL(DLX) 

 

 

 خدمات تور:
سیم کارت رایگان  -یک گشت شهری -راهنمای فارسی زبان–ترانسفر فرودگاهی  –ویزا  –شب اقامت در هتل همراه با صبحانه  7-پرواز رفت و برگشت قشم ایر

یک نهار در هتل پنج ستاره لوکس اینترنشنال  –بیمه مسافرتی  –برای هر اتاق   
 

 

 

 
 شیدای شادی سفر   

تیر 9 از تاریخ پرواز  

)وارنا( بلغارستان  
 سواحل ماسه های طالیی

 

 

 

 

جمعه –پنج شنبه –چهارشنبه   

     02188993177شیدای شادی سفر              تلفن تماس :– 3واحد - 3پالک  -ابتدای خیابان باباطاهر –روبروی هتل الله –خیابان فاطمی  –تهران 

Package No.: 1003-1 

Valid on Date:16 april 



 

 

  
 قیمت های ویژه *

 ایرباس مدرن و پهن پیکر  *

 چهارشنبه-شنبهپنج -تنها پرواز مستقیم در روزهای جمعه*

 طول پرواز فقط سه ساعت و بیست دقیقه *

 ظهر12بهترین زمان پروازی *

 استفاده کامل از هتل در زمان ورود و خروج مسافر*

 هتل ها در بهترین مکانساحل گلدن سندز ودیگر سواحل می باشد*

 هتل ها با ستاره های واقعی و از تمام گروه های بین المللی وگارانتی می باشد*

 VIPاتوبوس *

 انواع گشتهای متنوع *

 ستاره دو لوکس اینترنشنال 5تور رایگان :گشت شهری + نهار در هتل *

 راهنمای فارسی زبان مجرب تمام وقت *

 یورو30000بیمه مسافرتی با سقف *

  

 

 رنگی زمینه سفید 3*4قطعه عکس تمام رخ 1

 گواهی اشتغال به کار *

 ماه اعتبار از زمان خروج مسافر از بلغارستان 3اصل پاسپورت با حداقل *

 کانادا(-آمریکا-قبرس-رومانی-بلغارستان-کپی صفحه اول پاسپورت و ویزاها)شنگن*

 و دوم  کپی شناسنامه صفحه اول*

 ماه اخیر3گواهی بانک برای حداقل *

 کار،آدرس منزل،باذکر شماره تلفن ها(نام شرکت{آدرس محل -زمینه فعالیت-مشخصات )شغل}سمت*

 مهم : برای کشور بلغارستان سپردن ضمانتنامه الزامی با کانتر مربوطه هماهنگ نمائید.*

  روز کاری 10مدت زمان اخذ ویزا 

 

 سال کمیسیون تعلق نمی گیرد.5نصف بزرگسال می باشد و به کودک زیر 12-5کمسیون کودک *

 تومان و بدون کمیسیون می باشد.INF 500.000مبلغ *

 تومان می باشد.20.000کانتر *

 تومان مازاد دریافت خواهد شد.60.000سال مبلغ 55بر هزینه ی بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافرین باالی  عالوه*

CHECK IN* و14:00ساعتCHECK OUT  می باشد.12:00ساعت 

 ادی معتبر می باشد و در ایام خاص)تعطیالت(فقط نرخ های مصوب اعتبار خواهد داشت .نرخ های فوق فقط در ایام ع*

یتی نخواهد مسولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده و شرکت شادی سفر در قبال کنترل پاسپورت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسئول*

 داشت .

 واست الزامی می باشد)در صورت تسویه کامل هیچ افزایش نرخی اعم از مابه التفاوت نرخ دالر دریافت نخواهد شد.(درصد از مبلغ تور هنگام درخ50ارسال *

 شرایط کنسلی :پس از صدور ویزا هیچ مبلغی مستردد نخواهد شد .*

شب کنسلی هتل 2بلغ پرداختی به سفارت و +شادی سفر هیچگونه تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و م صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری،در *

 دریافت می گردد
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