2شب کوش آداسی  5 +شب کشتی کروز
رودس ،کرت،سانتورینی ،سرویس با خدمات ALL Inclusive

ویژه  2به  9فروردین
درجه

هتل

کابین داخلی
Inside Cabins
IB – ID – IF
کابین های پنجره دار با دید
محدود
Abstracted View
XBO-XFO
کابین های پنجره دار
Outside Cabins
XB – XD – XF
کابین های پنجره دار-
با متراژ بزرگ
Grand Outside Cabins
XG

هر نفر در اتاق

یک تخته

دو تخته

نفر سوم

نفر چهارم

کودک  2تا 12
سال

5* All

7,990,000

5* All

6.190.000 8.190.000 8.590.000 13.690.000 9.290.000

5* All

6.390.000 8.490.000 8.790.000 14.890.000 9.590.000

5* All

5.790.000 7.290.000 7.490.000 11,790,000

9.990.000

N/A

9.190.000

N/A

6.590.000

همراه با صبحانه  ،نهار ،شام و میان وعده
خدمات:بلیط رفت و برگشت به ازمیر (هواپیمایی ترک) 2،شب اقامت در هتل  5ستاره  Allکوش آداسی 5 ،شب اقامت در کروز با خدمات
 Allطبق برنامه ،گشت رایگان شهر آتن ،گشت رایگان خرید در شهرازمیر ،کلیه ترانسفرهای فرودگاهی و بندرگاهی ،راهنمای فارسی زبان
در کوش آداسی و مستقر در کشتی ،بیمه مسافرتی تا سقف  10.000یورو
توضیحات :کلیه قیمت های قید شده تومان و به ازای هر نفر می باشد ،و در صورت عدم تسویه کامل در هنگام ثبت نام به تناسب افزایش
قیمت ارز افزایش خواهد یافت .قیمت تور برای کودک زیر  2سال در تمامی کابین ها  990.000تومان میباشد .گشت رایگان شهر آتن شامل
بازدید از آکروپلیس (ورودی مبلغ  20یورو به عهده مسافر و فقط پرداخت درمقصد) منطقه پالکا و گشت پانورامیک با همراهی راهنمای
فارسی زبان اجرا خواهد شد .ا ز آنجایی که این تور بدون ویزا انجام می شود سپردن ضمانت نامه بانکی ،وجه نقد و یا چک تضمین شده
بانکی معادل ده میلیون تومان برای هر نفر الزامی می باشد .مبلغ ضمانتنامه پس از بررسی مدارک مسافر (پاسپورت های قبلی و مدارک
شغلی) ممکن است افزایش یابد عدم ارائه ضمانت نام ه بعد از ثبت نام به معنای انصراف از تور خواهد بود و مشمول جرایم انصراف می
گر دد.طبق مقررات کشتی پس از ثبت رزرو (عقد قرارداد)کنسل کردن و یا تغییر نام امکان پذیر نیست .بنابراین پس از عقدقرارداد هر گونه
تغییر و ابطال شامل جریمه معادل %100مبلغ تور می گردد .پرداخت حداقل  %70از مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
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