
 

 ایرعربیاپرواز با   –98 پاییز – سریالنکا بنتوتا سواحل روزه 6تور 

 شب سواحل زیبای بنتوتا یا برووال( 5روز و  6)
 کودک بی تخت کودک با تخت تخت اضافه یک تخته دو تخته تعداد نفرات درجه هتل نام هتل

THE PALMS 

BERUWALA HB 

OR  

TURYAA 

KALUTARA HB 

5* 

نفر 2  7187000 8787000 6812000 5933000 5433000 

نفر 5یا  3  6812000 8787000 6812000 5933000 5433000 

نفر 8یا  6  6550000 8787000 6550000 5933000 5433000 

نفر 15تا  9  6575000 8787000 6575000 5933000 5433000 

CINNAMON BEY 

BERUWALA HB 

OR 

 HERITANCE 

AHUNGALLE HB 

5* 

نفر 2  7517000 9367000 7267000 6961000 6023000 

نفر 5یا  3  7267000 9367000 7267000 6961000 6023000 

نفر 8یا  6  7017000 9367000 7017000 6961000 6023000 

نفر 15تا  9  7042000 9367000 7042500 6961000 6023000 

RIU AHUNGALLE 

ALL INCLUSIVE 

5* 

نفر 2  9092000 12030000 8880000 6376000 6251000 

نفر 5یا  3  8880000 12030000 8880000 6376000 6251000 

نفر 8یا  6  8592000 12030000 8592000 6376000 6251000 

نفر 15تا  9  8630000 12030000 8630000 6376000 6251000 

، ترانسفر فرودگاهی و شام صبحانه وعده  5 شب اقامت با  5، کيلوگرم 20عربيا با بار  یرابا پرواز بين الملل بليط  خدمات تور:

  هزار یورو 10)استقبال و بدرقه فرودگاهی(، گشت نيم روزه با همراهی راهنمای محلی انگليسی زبان، بيمه مسافرتی تا سقف 

 شده است(ن)هزینه ورودیه گشتها روی پکيج محاسبه 

 در گاله و قلعه هلندی ها و گشت رودخانه مادهو و مرکز نگهداری الک پشت هانیم روزه گشت برنامه گشت:  

نرخ پرواز مابه التفاوت به پکيج  یا کاهش تومان( محاسبه شده است در صورت افزایش 3.700.000) ایرعربياتور بر اساس نرخ پایه پروازی نکات مهم : 

.   با توجه به نوسانات نرخ ارز لطفاً با کانتر مربوطه تماس بگيرید )در صورت افزایش یا کاهش نرخ ارز مابه التفاوت به پکيج    .یا کاسته خواهد شدافزوده 

ار .   دفتر خدمات مسافرتی شيواست غييرت قابل مقدور می باشد و مدت تور به انتخاب شما امکان انتخاب تور برای هر تاریخی     افزوده یا کاسته می شود(

را داراست در صورت تمایل به رزرو هتلی خارج از پکيج ما درخواست خود را با کانتر مربوطه در ميان بگذارید  سریالنکاسياوشان امکان رزرو کليه هتل های 

ایيد نشدن هتل درخواستی شما بنابراین تا زمان تبوده  On requestبا هتل درخواستی شما به شما داده شود.    تمامی هتل های فوق  سریالنکاتا نرخ تور 

مسئوليت کنترل اعتبار پاسپورت به عهده آژانس درخواست     .اقدامی جهت رزرو پرواز انجام نمی پذیرد.    برای اطالع از کميسيون همکار تماس بگيرید

فرودگاه نگومبو سریالنکا توسط واحد مهاجرت  دالر در 40هزینه   مسئوليت کنترل ممنوعيت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.   دهنده می باشد.

 سریالنکا از مسافرین اخذ می گردد. که باید توسط خود مسافر پرداخت گردد.        

 

این هتل با کانتر تور سریالنکا  2019هزینه های هتل ریو برای ماه نوامبر و دسامبر افزایش نرخ دارد برای اطالع از قيمتهای نوامبر و دسامبر 

 ر تماس بگيریدشيوا
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 تنکابن، خيابان امام خمينی، مجتمع اداری و تجاری کيان، شيوار سياوشان


