
 هر نفر در اتاق موقعیت

 یک تخته
نفر در اتاقهر   

 دو تخته

 نام هتل درجه

Mactan 633$ 464$ 3* Exprees  inn  Mactan 

Cuenco Avenue 661$ 478$ 3* Express inn cebu 

2-minute walk from Ayala 

Centre  
843$ 569$ 3*  Mandarin Plaza 

4-minute drive from Ayala 

Center 
979$ 642$ 4* Cebu  Parklane  international  

1.5 km to Ayala mall 825$ 565$ 4* Mezzo 

Osmeña Boulevard 853$ 579$ 4* Crown Regency  hotel and Tower 

15-minute drive from Ayala 
Centre 

1021$ 663$ 4* Harolds 

Mactan 1091$ 698$ 4* Be Resort 

Cebu City 1231$ 768$ 4* Waterfront Cebu City and casino 

10-minute drive from Ayala 
Centre  

1035$ 670$ 4* The henry 

Osmeña Boulevard 

 
2095$ 1205$ 5* Radisson blu  cebu 

Mactan 1955$ 1135$ 5* Movenpick hotel  Mactan 

Nivel Hills 1115$ 715$ 5* Marco Polo Plaza  

Mactan 2215$ 1275$ 5* Jpark island Resort  and water Park 

Mactan 2515$ 1415$ 5* Shangri_la  Mactan Resort   

 راهنما  -بیمه  –ترانسفر فرودگاهی  –شب اقامت در هتل با صبحانه  7  -ویزای توریستی   -بلیط رفت و برگشت  پرواز قطری :  خدمات تور 

 :  توضیحات 
 .ماه اعتبار از تاريخ شروع سفر معتبر مي باشد 7با حداقل  پاسپورت  ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و  هرگونه پاسپورت  بابت  لکنترمسئولیت *
 .  گارانتي غیر قابل کنسلي و تغییر تاريخ مي باشدهتل . شرايط کنسلي آن طبق مقررات مربوطه خواهد بودباشد،و تمامي شرايط پكیج مي قبول رزرو به معني درخواست قطعي و ارسال * 
 .سال اجباري مي باشد و با توجه به تاريخ تولد محاسبه و دريافت مي گردد 60براي افراد باالي بیمه * 
 .تور بر اساس پايینترين نرخ کالس پروازي محاسبه شده و در صورت افزايش نرخ پرواز مابه تفاوت اعالم میگردد نرخ * 
 .الزامیست درصد هزينه تور هنگام ثبت نام  70پرداخت  *
 

 کپي صفحه اول و دوم شناسنامه –میلیون تومان به ازاي هر نفر 12پرينت حساب بانكي حداقل مانده  -6*4دو قطعه عكس –ماه اعتبار  7اصل پاسپورت با حداقل  :مدارک الزم 

31واحد  – 3طبقه  –ساختمان مروارید  –بعد از چهار راه اسدی  –بعد از فلکه اول صادقیه  –خیابان ستارخان  -تهران : آدرس   

  44255399 - 44255409 –  44253708 – 44228585: تلفن

www.jaziresafar.com 

  

نرخ پرواز به مبالغ فوق افزوده می گردد   

   6.990.000، 12تا2تومان و برای کودکان  7.990.000برای بزرگسال


