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بلیط رفت و برگشت دنیزلی – اقامت پنج شب در هتل  -گشت خرید با ترانسفر
رایگان از هتل  -لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی – گشت کشتی

COM
250.000

ساعت پروازی نوروز ماهان :
ساعت حرکت از تهران

ساعت رسیدن به دنیزلی

ساعت حرکت از دنیزلی
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>>طول پرواز  7روز است  ،اقامت در هتل شش روز
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خدمات هتل شامل :
برنامه سفر هوایی
روزها
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
توضیح

توضیحات
حرکت از تهران بعد از ظهر
ورود به فرودگاه دنیزلی
ترانسفر به هتل
ورود به هتل
مراسم مختلف
(گشت کشتی و گشت های
آپشنال)
خروج از هتل و گشت خرید
خروج از هتل و ترانسفر
پرواز بامداد به تهران
این برنامه شامل اقامت های
پنج شب بوده و برنامه 8 ، 6
و  10شب متفاوت است

هتل ORANGE COUNTY

هتل FIRST CLASS

خدمات ویژه تور

ساحل اختصاصی و اسکله ویژه
پارک ابی  ،استخر آب گرم روباز و سرپوشیده
دیسکو و کلوپ شبانه
زمین تنیس و دارت
اجاره اتمبیل و دوچرخه
اسنک بار و رستوران ساحلی و شبانه
تراس افتاب ویژه و چترهای ساحلی
مراسم شبانه (انیماسیون)
ورزش های آبی و ساحلی
زمین بازی خردساالن
اتاق بازی سرباز و سرپوشیده
سالن ماساژ و اسپا
حمام ترکی و سنتی
سونا و سالن بدنسازی
صبحانه در اتاق
بوفه خردساالن (ویژه)

ساحل اختصاصی
محوطه سبز
مراسم شبانه
دیسکو و DJ
اجاره دوچرخه
دارت و تنیس
بیلیارد و اتاق بازی
زمین بازی خردساالن
بار و رستوران داخل مجموعه
استخر سرباز و سرپوشیده
حمام ترکی و سنتی
سالن ماساژ و اسپا
سالن بدنسازی
سونا و فیتنس سنتر
پارک ابی کوچک

ترانسفر فرودگاهی
گشت خرید اختصاصی
گشت کشتی
پذیرایی ویژه سال تحویل
مراسم ویژه سال تحویل
لیدر مستقرفقط در ORANGE
فروش گشت آپشنال
اجاره اتومبیل روزانه
دیسکو شبانه
کف پارتی
موسیقی زنده شبانه
تخفیف بلیط کنسرت

توضیحات تور :

•
•
•
•
•
•
•
•

نرخ نوزاد زیر دوسال  500.000تومان می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام  ،اصل گذرنامه با حداقل شش ماه تاریخ اعتبار از زمان خروج می
باشد.
در صورت ثبت نام دو خردسال  ،خردسال دوم هم نرخ بزرگسال محاسبه می گردد.
عوارض خروج از کشور بر عهده مسافرین می باشد.
در صورت درخواست هتل تک با کانتر مربوطه تماس حاصل نمایید.
لیدر مستقر در هتل  ORANGE COUNTYاست.
با توجه به محدود بودن ظرفیت هتل ها و حرکت ها  ،در زمان ثبت نام حداقل  %50پرداخت و یا تسویه
را انجام دهید .در غیر اینصورت آژانس مسئولتی در قبال تکمیل ظرفیت نخواهد داشت.
به ساعات پروازی و ساعت چک این هتل دقت بفرمائید.
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