
 

 (روزه 5)پرواز ایران ایر با  – 98 پاییز ویژه هوایی باکو تور

 هر نفر در اتاق سه تخته  یک تختههر نفر در اتاق  دوتختههر نفر در اتاق  درجه نام هتـل

ALP INN HOTEL 4* 3336000 3768000 3192000 
AMMAR GRAND 4* 3384000 3816000 3192000 

MY ROSE 4* 3720000 3816000 3264000 
DIPLOMAT 4* 3504000 4200000 3321600 
DIAMOND 4* 3552000 4296000 3403200 
BAKU IN 4* 3600000 4344000 3321600 

GREEN CITY 4* 3456000 4344000 3369600 
AZCOT 4* 3720000 4632000 3408000 

ATROPAT 4* 3744000 4632000 3465600 
CENTRAL PARK 4* 3912000 4824000 3609600 
GRAND PARK 4* 3960000 5016000 3705600 

QAFQAZ SAHIL 4* 4008000 5256000 3768000 
RICH 5* 4080000 5160000 3945600 

QAFAZ POINT 5* 4344000 5496000 4017600 
SHAH PALACE 5* 5016000 6936000 4699200 
WINTER PARK 4* 5328000 7512000 4905600 

HYATT REGENCY 5* 5454000 7638000 5175600 
HILTON 5* 7158000 10998000 7446000 

 خدمات تور
، بیمه ی توریستیاویز، در فرودگاه باگوترانسفر استقبال و بدرقه ، رفت و برگشت از تهران  پرواز، روز اقامت در هتل با صبحانه 5شب و  4

 ررستورانی ، راهنمای محلی و راهنمای فارسی زبانبا ناها)شامل پنج جاذبه مشهور و زیبای شهر باکو( همراه مسافرتی، یک گشت شهری 

 ماه اعتبار 7اسکن رنگی صفحه اول پاسپورت با  مدارک

 در ارتباط باشید.  شیوار سیاوشان با کانتر باکوجهت رزرو پروازهای ایران ایر و بوتا آذربایجان برای کلیه تاریخها  نکته

 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.

 خ ارز، کل مبلغ تور تسویه گردد.پیشنهاد می شود به دلیل نوسانات نربنابراین  التفاوت به پکیج افزوده یا کاسته می شود(

پرواز  اعالم شده است جهت نرخ دقیق تور باتوجه به تاریخ خود با کانتر مربوطه در ارتباط باشد. 1.590.000نرخ ها براساس پایه نرخ پروازی 

هتل ها گارانتی می باشد.) هرگونه تغییر تاریخ ، تغییر نام و کنسلی معادل شرایط کنسلی:  غیر قابل تغییر تاریخ و غیر قابل استرداد می باشد.

در صورت داشتن مسافران گروهی و انفرادی غیر از تاریخ های اعالم شده، برای هماهنگی با کانتر مربوطه . سوخت کامل مبلغ تور می باشد(

زرو هتل های باکو وجود ندارد در صورت عالقه به رزرو تور با هتلی محدودیتی در ر-1کات قابل توجه در خصوص هتل ها : ن  تماس بگیرید. 

خواهشمند است در صورت درخواست اتاق روی تایپ باالتر و یا اتاق خاص پیش -2   .خارج از پکیج با کارشناسان خود در شیوار تماس بگیرید

 لطفا به نکات زیر توجه فرمایید :  ها انتخاب شده است.   هتل ها در بهترین موقعیت-3از ثبت نام با کانتر مربوطه هماهنگ فرمائید.  

و خود شخص  ماه اعتبار( و ممنوعیت خروج از کشور مسافر به عهده ی آژانس درخواست کننده7 لت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداق.مسئولی1

آکسا و به عهده ی مسافر می سال  60ی افراد باالی .هزینه بیمه مسافرتی برا3هزینه خروجی بر عهده ی مسافر می باشد.  .2 می باشد. مسافر

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