
 

 روزهVIP (5 )با اتوبوس  – 98تور زمینی باکو ویژه پاییز 

 برنامه حرکت ویژه گروهی 

 ساعت برگشت تاریخ برگشت ساعت رفت تاریخ رفت ترتیب تورها
 از هتل 14عت سا 98مهر  27 از تهران 22ساعت  98مهر  23 گروه  اول
 از هتل  14ساعت  98آبان 10 از تهران  22ساعت  98آبان  6 گروه دوم 
 از هتل 14ساعت  98آذر  22 از تهران 22ساعت  98 ذرآ 18 گروه سوم 

قیمت هر نفر در  مدت اقامت درجه هتل
 اتاق دو تخته

قیمت هر نفر در 
 اتاق یک تخته

قیمت هر نفر در 
 تخت اضافی

قیمت کودک 
(12-6) 

قیمت کودک 
(6-2) 

Days 4* 1245000 1670000 1670000 2106000 1865000 سه شب 
خدمات 

 تور
رفت و برگشت در ترانسفر ،  نفره تخت شو VIP  25تا مرز آستارا با اتوبوس ترانسفر رفت و برگشت از تهران ، روز اقامت در هتل با صبحانه 4شب و  3

 راهنمای محلی و راهنمای فارسی زبان، رتی، بیمه مسافی توریستیویزا،  اذربایجان

 ماه اعتبار 7اسکن رنگی صفحه اول پاسپورت با  مدارک

نکات 

 مهم

)در صورت افزایش یا کاهش نرخ ارز مابه  با توجه به نوسانات نرخ ارز لطفاً با کانتر مربوطه تماس بگیرید  قیمت ها به تومان درج گردیده است.

شرایط کنسلی:   پیشنهاد می شود به دلیل نوسانات نرخ ارز، کل مبلغ تور تسویه گردد.بنابراین  التفاوت به پکیج افزوده یا کاسته می شود(

در صورت داشتن مسافران گروهی و . د(هتل گارانتی می باشد.) هرگونه تغییر تاریخ ، تغییر نام و کنسلی معادل سوخت کامل مبلغ تور می باش

چنانچه مایلید از مرز  خدمات دریافت -1کات قابل توجه: ن انفرادی غیر از تاریخ های اعالم شده، برای هماهنگی با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 

کنترل مسئولیت -3های باکو مقدور می باشد. چنانچه از مرز خدمات دریافت نمایید امان رزرو تمامی هتل  -2در ارتباط باشید. با شیوار نمایید 

 می باشد. و خود شخص مسافر ماه اعتبار( و ممنوعیت خروج از کشور مسافر به عهده ی آژانس درخواست کننده7 لگذرنامه از هرلحاظ )حداق

شیوار  -6عهده ی مسافر می باشد.آکسا و به سال  60هزینه بیمه مسافرتی برای افراد باالی -5هزینه خروجی بر عهده ی مسافر می باشد. -4

 امکان اجرای تور باکو را هر روزه با پرواز آذربایجان و پرواز ایرانی با رزرو کلیه هتلهای باکو دارد.

 همکاران آژانسی جهت دریافت نرخ آژانسی و کمیسیون  با کانتر مربوط هماهنگ نمایید. 
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