
 

 

 تور زمیین رفت از هتران 

 

تخته  2هرنفراتاق  درجه  هتل  تخته  1هرنفراتاق    وعده غذایی  کودک با تخت  

SEANDOS 4* 8.890.000 11.950.000 00.000   .  صبحانه  

GHERDAN PARK + SEANDOS 4* 50.000 10.  صبحانه  9.250.000 16.200.000 

     

 خدمات:      
تور لیدر فارسی زبان همراه تور   ،  با صبحانه درهتل شب اقامت 4،  اتوبوس   وبرگشت رفت بلیط
شامل  ا : نموالبه همراه بازدید از قوینه و مقبره    کاپادوکیاروز گشت کامل سه +  مسافرتی ، بیمه

پارک ملی گورمه ،   شمس تبریزی ، : تپه عالالدین ، آرامگاه و موزه موالنا ، مسجد   بازدید از
، قلعه اوچ حیصار ، دودکش های  جن و پری ، شهر زیر زمینی     فضای باز زلو ، بالونهای پروانه ای

 MNGو مرکز خرید    ابگ شی ، دره رز ، پاکلکایما 
  

 نکات : 
   ترمینال غرب می باشد.از   صبح 08:00حرکت ساعت 

 زمان رسیدن تور یک روز بعد از حرکت می باشد. 
 تا مرز و از مرز با اتوبوس ترک می باشد.   VIPرفت و برگشت با اتوبوس 

 تعیین صندلی اتوبوس براساس زمان خرید تور می باشد. 
 است ایران مورد نیاز  جهت ورود به PCR منفی  تستکارت واکسن کرونا برای دو دوز یا  

 
 توضیحات: 

اخذ خواهد   سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور   60 بیمه برای افراد باالی صدور - 1
 .شد
 .مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد %50 پرداخت - 2
 جهانگردی( کلیه تور ها )هتل و بلیط( گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد)طبق قوانین   – 3
 .برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود  در - 4
 ماه می باشد.  7اعتبار پاسپورت   – 5
کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر   مسئولیت - 6

 .شد  متعلقه خواهد اینصورت مسئول هزینه هایدر غیر  ثبت نام کننده می باشد وآژانس
 ورودیه ها بر عهده مسافر میباشد.   –  
 
 

 کااپدوکیا تور 

 رفت: هایتاریخ
 فروردین 4اسفند و  28 

 

 سه روز گشت رایگان

 ارزروم -قوینه  –ابزدید از کااپدوکیا 


