
 

 (روز 8و  شب 7) ایر پرواز ایرانبا  – 98 پاییز - گوآ سواحل تور

هر نفر در اتاق  درجه نام هتـل
 دوتخته

اتاق هر نفر در 
 یک تخته

هر نفر در تخت 
 اضافه

کودک با تخت 
 سال 12-6اضافه 

کودک بدون تخت 
 سال 2-6

SANDALWOOD / BB 

4* 

9240000 11677000 NA NA 2515000 
SANDALWOOD / ALL 

 
11052000 15302000 NA NA 2515000 

NAGOA GRANDE / BB 
 

4* 

9365000 11927000 8615000 4515000 2515000 
NAGOA GRANDE / ALL 

 
11115000 15427000 9927000 5577000 2515000 

SUN VILLAGE / BB 
 

4* 

9415000 11852000 8977000 4752000 2565000 
SUN VILLAGE / ALL 

 
11227000 15715000 10477000 5815000 2565000 

FORTUNE MIRAMAR / BB 
 

5* 

11540000 16227000 9977000 5377000 2565000 
FORTUNE MIRAMAR / ALL 

 
12915000 18977000 11227000 6690000 2565000 

LEMERIDIEN GOA / BB 
 

5* 

12102000 17352000 11415000 6190000 2565000 
NOVOTEL DONA GOA / ALL 

 
14165000 21477000 14165000 9002500 2565000 

RADISSON BLU RESORT/BB 

5* 

12665000 16790000 12540000 7815000 2565000 
RESORT RIO GOA / ALL 

 
15102000 23352000 14290000 8127000 2565000 

GRAND HYATT GOA / BB 5* 14465000 22027000 12027000 7615000 2615000 

ITC GRAND GOA / BB 5* 19340000 31715000 14965000 10365000 2615000 

 خدمات تور
زبان، محلی انگلیسی شب اقامت در هتل با صبحانه، ویزا، بیمه مسافرتی، راهنمای  7، ترانسفر فرودگاهی، ایران ایر با مبئیب-بلیط رفت و برگشت تهران

در بمبئی روی پکیج محاسبه گردیده است(-گوآ-)هزینه پرواز داخلی رفت و برگشت بمبئی بمبئی-گوآ-بلیط داخلی بمبئی گوآ، شهر نیم روزی یک گشت

 رایگان ارایه می شود. 23الی 11و نوشیدنی از  مات ناهار، شام ونوشیدنی در رستورانهای تعیین شده هتل رایگان می باشد.خد  ALLهتل های

مدارک الزم 

جهت ویزای  

الکترونیک 

 هند:  

جدید تمام رخ رنگی زمینه سفید، ، در صورت گرفتن ویزای هند در گذشته گذرنامه های قدیمی هم  5×5اسکن پاسپورت؛ اسکن عکس 

 باید ضمیمه مدارک باشد

 نکات مهم

تومان( محاسبه شده است و در صورت افزایش یا کاهش نرخ پرواز مابه التفاوت به پکیج افزوده یا  3.800.000) ن ایرایراتور بر اساس نرخ پایه پروازی 

)در صورت افزایش یا کاهش نرخ ارز مابه التفاوت به پکیج افزوده یا  با توجه به نوسانات نرخ ارز لطفاً با کانتر مربوطه تماس بگیرید  .کاسته خواهد شد

را داراست در صورت تمایل به رزرو هتلی خارج از پکیج ما  هنددفتر خدمات مسافرتی شیوار سیاوشان امکان رزرو کلیه هتل های   ود(کاسته می ش

 On requestتمامی هتل های فوق  درخواستی شما به شما داده شود. با هتل  اختصاصی هنددرخواست خود را با کانتر مربوطه در میان بگذارید تا نرخ تور 

  .برای اطالع از کمیسیون همکار تماس بگیریدجام نمی پذیرد. بنابراین تا زمان تایید نشدن هتل درخواستی شما، اقدامی جهت رزرو پرواز انبوده 

 .مسئولیت کنترل ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد   مسئولیت کنترل اعتبار پاسپورت به عهده آژانس درخواست دهنده می باشد.

 

 با افزایش قیمت همراه خواهد بود لذا لطفا با کانتر محترم چک شود.  2019نرخ هتل ها در نوامبر و دسامبر *نکته : 

 

 

 tour@shivar.org 95118563 
 
 
 95118563 

@shivartours 

 خط( 5) 95118563-021

91014574 

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


