
   

 با پرواز امارات – 2019 ویژه نوامبرتور جزیره موریس 
 پرواز رفت

 شماره پرواز مدت زمان پرواز ورود به موریس حرکت از دبی شماره پرواز مدت پرواز ورود به دبی حرکت از تهران
19:40 21:20 02:05 EK 980 02:25 09:10 06:30 EK 701 

 پرواز برگشت
 شماره پرواز مدت زمان پرواز ورود به تهران حرکت از دبی شماره پرواز مدت پرواز ورود به دبی حرکت از موریس

21:50 04:25 6:45 EK 704 07:45 10:25 02:05 EK 971 

 با توجه به نوسانات نرخ ارز و پرواز قیمت نهایی با کانتر تور موریس چک شود.
وعده  تایپ اتاق درجه هتــل

 کودک با تخت تخت اضافه یک تخته اتاق دو تخته غذایی

 سال 12تا  2

TROPICAL ATTITUDE 3* COUPLE SEA FACING HB 27708000 32242000 NA NA 

COIN DE MIRE 3* SUPERIOR HB 28597000 33716000 28018000 18763000 

RAVENALA ATTITUDE 4* STANDARD ALL 35990000 48366000 NA 20241000 

RADISSON BLU POSTE 4* SUPERIOR GRADEN HB 31849000 40752000 NA NA 

RADISSON BLU AZURI  DELUXE GRADEN HB 35800000 45439000 34324000 21312000 

TAMASSA RESORT 4* STANDARD ALL 38076000 48832000 40337000 22018000 

HILTON 5* DELUXE DOUBLE HB 38227000 54268000 NA 21098000 

OUTRIGGER 5* OCEAN VIEW HB 35086000 47652000 27232000 18527000 

SOFITEL IMPERIAL 5* SUPERIOR ROOM HB 40036000 53554000 NA NA 

LUX GRAND GAUBE 5* SUPERIOR ROOM BB 41416000 60480000 41916000 21848000 

ANAHITA GOLF 5* JUNIOR SUITE HB 45189000 69560000 NA NA 

LE MERIDIEN 5* DELUVE OCEAN HB 35300000 43868000 33444000 28262000 

FOUR SEASON 5* GARDEN POOL VILLA BB 48686000 76554000 NA NA 

 

 سایر امکان های پکیج موریس:
 

 *تهیه تور با پرواز ترکیش

 *رزرو تور با هتلهای خارج از پکیج

 *تهیه تور با پرواز  بیزینس کالس

 *رزرو تور با اتاق های رده باالتر 

 *افزایش و یا کاهش تعداد شب سفر

 *انتخاب تاریخ سفر به دلخواه شما

 *امکان رزرو گشت از تهران

 *ترکیب با تور سیشل یا دبی

 91014574 
95118563 @shivartours 

91014574 

91014574-021 
95118563-021 
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 اماراتبا پرواز  –2019 دسامبر 20تا1تور جزیره موریس 
 پرواز رفت

 شماره پرواز مدت زمان پرواز ورود به موریس حرکت از دبی شماره پرواز مدت پرواز ورود به دبی حرکت از تهران
19:40 21:20 02:05 EK 980 02:25 09:10 06:30 EK 701 

 پرواز برگشت
 شماره پرواز مدت زمان پرواز ورود به تهران حرکت از دبی شماره پرواز مدت پرواز ورود به دبی حرکت از موریس

21:50 04:25 6:45 EK 704 07:45 10:25 02:05 EK 971 

 چک شود. تور موریس با توجه به نوسانات نرخ ارز و پرواز قیمت نهایی با کانتر

وعده  تایپ اتاق درجه لهتــ
 کودک با تخت تخت اضافه یک تخته اتاق دو تخته غذایی

 سال 12تا  2
TROPICAL ATTITUDE 3* COUPLE SEA FACING HB 28184000 33765000 NA NA 

COIN DE MIRE 3* SUPERIOR HB 26835000 30919000 26516000 18349000 

RAVENALA ATTITUDE 4* STANDARD ALL 33610000 43987000 NA 19670000 

RADISSON BLU POSTE 4* SUPERIOR GRADEN HB 30611000 38628000 NA NA 

RADISSON BLU AZURI  DELUXE GRADEN HB 34086000 42773000 32801000 20836000 

TAMASSA RESORT 4* STANDARD ALL 36108000 44792000 38369000 22018000 

HILTON 5* DELUXE DOUBLE HB 36228000 49794000 NA 21098000 

OUTRIGGER 5* OCEAN VIEW HB 30802000 39132000 26089000 17766000 

SOFITEL IMPERIAL 5* SUPERIOR ROOM HB 40036000 53554000 NA NA 

LUX GRAND GAUBE 5* SUPERIOR ROOM BB 38801000 55256000 39301000 22268000 

ANAHITA GOLF 5* JUNIOR SUITE HB 45189000 69560000 NA NA 

LE MERIDIEN 5* DELUVE OCEAN HB 35300000 43868000 33444000 28262000 

FOUR SEASON 5* GARDEN POOL VILLA BB 48686000 76554000 NA NA 

 

 سایر امکان های پکیج موریس:
 

 *تهیه تور با پرواز ترکیش

 *رزرو تور با هتلهای خارج از پکیج

 ه تور با پرواز  بیزینس کالس *تهی

 *رزرو تور با اتاق های رده باالتر

 *افزایش و یا کاهش تعداد شب سفر

 *انتخاب تاریخ سفر به دلخواه شما

 *امکان رزرو گشت از تهران

 *ترکیب با تور سیشل یا دبی

 91014574 
95118563 

 تنکابن، خیابان امام خمینی، مجتمع اداری و تجاری کیان، شیوار سیاوشان 91014574

91014574-021 
95118563-021 
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خدمات 

 تور:

هتل هایی هستند که تنها اقامت با صبحانه  BB)صبحانه +  7، با ساحل اختصاصیستاره  5 های روز اقامت در هتل 8، اماراتپرواز با هواپیمایی 
استقبال و ترانسفر  ، (هتل های با صبحانه و ناهار و شام و نوشیدنی رایگان است ALL به معنای هتلهایی که شام رایگان دارند و HB هستند و

 یورو  + روادید موریس 20.000سافرتی به مبلغ ،  سیم کارت موریس به ازای هر اتاق ،  بیمه مبدرقه فرودگاهی
عکس باید از  %70رنگی تمام رخ و پشت زمینه سفید جدید ) 6*4گذر نامه امضا شده با حداقل هفت ماه اعتبار از پایان سفر،  دو قطعه عکس 

 مدارک ویزا چهره باشد(،  تکمیل فرم مشخصات فردی،  پست الکترونیکی

 نکات مهم

گذرنامه از جهت اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور، به عهده مسافر و یا آژانس ثبت نام کننده می باشد.    به نفر سوم در اتاق مسئولیت کنترل 
      گارانتی می باشد و هرگونه تغییر تاریخ و کـنسلی برابر با سـوخت کامل می باشد. دبل تخت اضافه از نوع سفری تعلق می گیرد.    پرواز و تور

تورهای آپشنال: توسط خود مسافر از نماینده تور شیوار در جزیره موریس       .عوارض خروج از کشور به عهده ی مسافر محترم می باشد هزینه
نرخ اتاق یک تخته خریداری می گردد. این تور شامل خدمات گشت نمی باشد. در صورت تمایل می توانید گشت را از تهران خریداری نمایید.  

دالر به نرخ یک تخته برای قیمت نهایی خود  80برای مسافرینی است که به صورت انفرادی اقدام نکرده اند. اگر تنها یک نفر هستید مبلغ 

 قابل اجرا خواهد بود.    98 بهارتور هر روز     فزایید.ابی
 $ 110 یه گراند بی، پورت لوئیس )پایتخت( و مـجسمه حضرت مریم همراه با نهارگشت شمال جزیره: کلیسای جامع، باغ گیاه شناسی، ناح 1آپشنال 

 $110 : رودخانه سیـاه، آبشارهای شاماقل، زمین هفت رنگ، مـعبد هندو و مجسمه شیوا هـمراه بـا نهار گشت جنوب جزیره 2آپشنال 

 $ 100 (ورزشهای آبی. زیر دریایی. آکواریوم. باغ سلطنتی وقصر موکا.Ile aux cerf سفر با قایق کاتاماران و بازدید از جزیره گوزن ) 3آپشنال 

 متری اقیانوس شما را به دیدار صخره های مرجانی و آبزیان می برد. 40ساب مارین:  زیر دریایی اکراینی که تا اعماق  4آپشنال 

برای رزرو باقی 

تورها تماس 

 .بگیرید

 عماق اقیانوس با امکان لمس آبزیان با دست ساب اسکوتر:  تجربه سفر به ا 5آپشنال 

 پارک حیات وحشی کازال:  سافاری با موتورهای کواد یا ماشین های سافاری و گرفتن عکس سلفی با گربه سانان بزرگ چون شیر 6آپشنال 

 لذت تجربه تیرولپارک کوروکودیل ها و الک پشت های بزرگ و باغ پرندگان و زیپ الینر )پارک ماجراجویی( و  7آپشنال 

 FLAC & FLECشنا کردن با دلفین های آزاد در اقیانوس در ساحل تامارین یا غواصی در سایت غواصی  8آپشنال 
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