
 
 

 

 

 

 سیم کارت، هتل با صبحانه ، بیمه مسافرتیشب  3، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت پروازارمنیا ایر ویز

 هتل و سرویس
 هرنفر

 دوتخته

 هرنفر

 یکتخته

 سال12 تا 6 

 با تخت

 سال6ا ت 2

 بدون تخت

ARAMAZD HOTEL 3* 6,900,000 7,940,000 6,760,000 5,500,000 

BAXOS HOTEL 3* 7,050,000 7,940,000 6,760,000 5,500,000 

BELLA3* 7,500,000 8,200,000 7,200,000 5,500,000 

COMFORT 3* 8,050,000 9,660,000 7,680,000 5,500,000 

ANI CENTRAL 3* 8,300,000 9,650,000 7,630,000 5,500,000 

NACHO 4* 8,200,000 9,290,000 7,630,000 5,500,000 

AQUATEK 4* 8,080,000 9,050,000 7,980,000 5,500,000 

METROPOL 4* (ECO R) 8,400,000 9,300,000 7,700,000 5,500,000 

ANI PLAZA 4*  STD 8,500,000 9,850,000 ----- 5,500,000 

ROYAL PLAZA 4* 8,500,000 9,850,000 7,700,000 5,500,000 

RAMADA 4* 9,300,000 11,130,000 8,550,000 5,500,000 

HYATT PLACE 4* 9,650,000 12,080,000 7,250,000 5,500,000 

HILTON 4* 9,820,000 12,080,000 8,200,000 5,500,000 

PARIS 4* 9,750,000 13,050,000 9,680,000 5,500,000 

NATIONAL 5* 10,080,000 13,750,000 7,850,000 5,500,000 

MARRIOT 5* 11,650,000 15,220,000 10,000,000 5,500,000 

 950000   سال2زیر  % کل هزینه تور زمان رزرواسیون ضروری و در غیر اینصورت رزرو ارسالی تایید نمیباشد.60ارسال 

 گ شود . کلیه نرخهای فوق با توجه به روزهای پرواز و تغییر نرخ بلیط و دالر هتل ها قابل تغییر بوده و حتما قبل از خرید با کانتر فروش هماهن

. در صورت نداشتن گواهی تست مسافر قرنطینه و بعد از انجام تست نتیجه  SALAMAT.GOV.IRسن دیجیتال از سایت دریافت کارت واک

 ساعت از قرنطینه خارج می شود.  48ثبت می شود و بعد از   ARMENDآن در 

 سال اجباری است که به صورت جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. 55بیمه مسافرتی  برای مسافرین باالی -1

2 –Check in  و  00/14ساعتCheck out  ظهر می باشد 00/12ساعت. 

 پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.  – 3

مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج  آسمان پر ستاره شرکت و مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار بوده - 4

  .از کشور مسافر نخواهد داشت

رعایت  تمامی  پرتوکل های بهداشتی هنگام بازدید از شهرها الزامی است ، این سفر به افرادی که هر دو  دز واکسن زده اند توصیه می   -5

 گردد. 

 هتلها ی نام برده شده و هتل های مشابه و همردیف این هتل ها کانفرم خواهد شد..در صورت جا ندادن -6

 مربوطه در تماس باشید.  های احتمال  تغییر قوانین سفر بدلیل شیوع بیماری کرونا بدون اطالع ثانویه وجود دارد . لطفا با کانتر -7

 اييداييدحاصل نمحاصل نم  تماستماس  121121داخلی داخلی   جهت کسب اطالعات بيشتر با  کانترتورجهت کسب اطالعات بيشتر با  کانترتور

 


