شرکت خدمات مسافرتی اولدوز گشت شرق
مجری مستقیم تورهای آذربایجان
Azerbaijan Tour Operator

تور زمینی نخجوان ویژه نوروز 98
اطالعات حرکت تور ها:

گروه

تاریخ رفت

ساعت رفت

تاریخ برگشت

ساعت برگشت

گروه اول

 28اسفند 9۷

ساعت  21از تهران

 03فروردین 98

ساعت  11از هتل

گروه دوم

 02فروردین 98

ساعت  21از تهران

 06فروردین 98

ساعت  11از هتل

گروه سوم

 05فروردین 98

ساعت  21از تهران

 09فروردین 98

ساعت  11از هتل

گروه چهارم

 08فروردین 98

ساعت  21از تهران

 12فروردین 98

ساعت  11از هتل

گروه پنجم

 11فروردین 98

ساعت  21از تهران

 15فروردین 98

ساعت  11از هتل

نرخ جدول :دالری  /تومانی

حرکت زمینی (طبق جدول زمانی)
هتل

درجه

مدت اقامت

قیمت هر نفر در اتاق

قیمت هر نفر در اتاق

قیمت هر نفر در

دو تخته

یک تخته

تخت اضافه

اعتبار تا 24 :اسفند 9۷
قیمت کودک ( 6تا )12

قیمت کودک بدون
تخت ( 2تا )6

Grand

*3

سه شب

80 $ + 550 T

110 $ + 550 T

75 $ + 550 T

40 $ + 550 T

20$ + 370 T

Tabriz

*5

سه شب

120 $ + 550 T

140 $ + 550 T

110 $ + 550 T

60 $ + 550 T

20$ + 370 T

Duzdag

*5

سه شب

150 $ + 550 T

170 $ + 550 T

130 $ + 550 T

75 $ + 550 T

20$ + 370 T

خدمات تور:

اقامت در هتل با صبحانه ،ناهار و شام ،رفت و برگشت با اتوبوس  25نفره  ،VIPترانسفر مرز به مرز ،بیمه مسافرتی ،گشت شهری،
راهنمای محلی و راهنمای فارسی زبان

توجه :در صورت داشتن مسافران گروهی و انفرادی غیر از تاریخ های اعالم شده ،برای هماهنگی با مرکز رزرواسیون اولدوز توریسم تماس حاصل فرمایید.

نکات مهم:
 -1تور با برند آراز تراول اجرا خواهد شد.
 -2مدارک :اصل پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار
 -3مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
 -4خروجی مرز و ویزای نخجوان در گمرک جلفا به عهده خود مسافر می باشد.
 -5مبلغ تور برای کودکان زیر  2سال فقط هزینه ویزا و عوارض خروج می باشد.
 -6پرداخت پنجاه درصد مبلغ تور به عنوان پیش پرداخت به منزله رزرو قطعی می باشد.

کمیسیون همکار  50000 :تومان
برنامه سفر و جزئیات تور را در وب سایت اولدوز توریسم و شبکه های اجتماعی ما دنبال فرمایید.
کانال رسمی تلگرام و صفحه اینستاگرام اولدوز توریسمUlduzTourism :
خط ویژه66890689 :

فکس668906۷3 :

UlduzTourism@gmail.com

www.UlduzTourism.com

