
 

 

 

سال با تخت12-5 موقعیت  نام هتل درجه دو تخته سینگل 

 PARISIAN *4 2.690.000 3.890.000 2.190.000 بیروت

.0002.490 بیروت  .0003.490  90.00062.  4* ASSAHA HOTEL 

.0002.190 بیروت  0003.950.  .0002.790  4* LANCASTER HOTEL 

.0002.190 بیروت  3.590.000 2. 7 .00090  4* LANCASTER TAMAR 

0002.190. بیروت  4.190.000 2.890.000 4* LANCASTER SUITE 

0002.190. بیروت  3.490.000 3.190.000 4* DUROY HOTEL 

0002.190. بیروت  4.390.000 3.190.000 4* GEMS HOTEL 

0002.190. بیروت  .0008903.  .390.0003  4* ELITE HOTEL 

0002.390. جونیه  .0003903.  .090.0003  4* PRINCESSA HOTEL 

0.0002.49 جونیه  .0004.990  3.550.000 4* BELAZUR HOTEL 

0.0002.39 بیروت  .0005.490  3.650.000 4* PALM BEACH HOTEL 

.90.00052 بیروت  .0006.090  4.190.000 4* ARJAAN BY ROTANA 

 TOP BURJ ON BAY *5 3.390.000 4.990.000 2.590.000 جونیه

90.0002.7 بیروت  6.090.000 0.0003.89  5* TOP LANCASTER PLAZA 

 PORTEMILIO HOTEL *5 3.890.000 5.290.000 2.390.000 جونیه

 RADISSON BLU *5 4.790.000 7.490.000 3.090.000 بیروت

 CORAL BEACH HOTEL *5 5.790.000 6.790.000 3.190.000 بیروت

یروتب  3.990.000 9.290.000 5.790.000 5* LE VENDOME 

.0004.290 بیروت  11.290.000 6.690.000 5* TOP INTERCONTINENTAL 

 

 

 خدمات تور:
ه نامه مسافرتیبیم -راهنمای فارسی زبان -فرودگاهیانسفر تر-شب اقامت در هتل با صبحانه 7-پرواز ماهان ایرپرواز رفت و برگشت   

 توضیحات:

 مبالغ فوق به تومان می باشد.  پرواز وهتل چارتروغیر قابل استرداد میباشد .

ام کننده و یا مسافر می باشد .کنترل گذرنامه ومشکل ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت ن  

 سال نصف کمیسیون بزرگسال می باشد. 8تا 2تومان می باشد وکمیسیون کودک  100.000برابر  INFمبلغ بلیط 

 در صورت افزایش نرخ هتل ،تغییر قیمت بلیط ویا مناسبت های خاص قیمتها متناسب با آن تغییر می یا بد.

ضروری است و در غیر این صورت رزرو ارسالی تایید نخواهد شد. % کل مبلغ تور در هنگام رزرو50پرداخت   

Chek in  و  14:00هتل ساعتchek out   می باشد. 12:00ساعت 

 

 
 شیدای شادی سفر   

تیر  8از  تاریخ پرواز  

بنانتورلــــ  
 عروس خاور میانه

 

 

 

 

هفتهپنج شنبه هر  

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

Package No.: 1800-1 

Valid on Date:15 SEP 


