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(پوئرتو پرنسس)پاالوان شب 5+ شب مانیل2

Manila - Palawan (Puerto Princesa)

سفربرنامه 
 تحویل اتاق  –ورود به مانیل، ترانسفر از فرودگاه مانیل به هتل
 گشت شهری مانیل –صرف صبحانه در هتل
ل ورود به فرودگاه پاالوان و ترانسفر به هت–پرواز به فرودگاه پاالوان –ترانسفر به فرودگاه–صرف صبحانه در هتل–

استراحت
 گشت شهری و جزیره–صرف صبحانه در هتل
 وقت آزاد –صرف صبحانه در هتل
 وقت آزاد –صرف صبحانه در هتل
 وقت آزاد –صرف صبحانه در هتل
 هران آماده ترانسفر به فرودگاه پاالوان جهت پرواز داخلی به مانیل و تا پرواز بعدی به ت–تحویل اتاق –صرف صبحانه در هتل

.می شوید

جاذبه های گردشگری مانیل 
کلیسای سن -کلیسای جامع مانیل -Plaza de romaمیدان -قلعه سانتیاگو -( قهرمان ملی فیلیپین)ریزال پارک -Lunetaارک پ

Bonifacio-صرف شام در کشتی کروز -(MANILA BAY)خلیج مانیل-Manila Ocean Park-آگوستین  Global City - شهر
...و -((KidZaniaکودکانمشاغل 

مراکز خرید مانیل 
Mall Of Asia  - Robinsons Mall – Shangri la Plaza – SM City – Green belt Mall – Glorietta – Trinoma & …  

(پوئرتو پرنسس ) پاالوان های گردشگری جاذبه 
.  پوئرتو پرینسسا پایتخت پاالوان یکی از تمیزترین و سرسبزترین شهرهای فیلپین شناخته می شود

–ره های آهکی سواحل شنی سفید با صخ-تپه های جنگلی بکر –رودخانه و غار زیر زمینی –باغ پرندگان -پارک ملی پوئرتا پرینسسا 
خلیج هوندا  -قایقرانی –ورزش های آبی –تفریحات دریایی -آب های فیروزه ای 

http://www.jaziresafar.com/
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موقعیت دو تخته هر نفر درجه هتلنام

Makati 
Puerto Princesa

835 USD بلیط نرخ + 3*

3*
Manila : St Giles Makati
Palawan: Costa Palawan Resort

Makati 
Puerto Princesa

860 USD  نرخ بلیط + 3*

4*
Manila: City Garden 
Palawan: Aziza Paradise Hotel 

Makati 
Puerto Princesa

875 USD  نرخ بلیط + 3*

4*
Manila: Berjaya  Makati
Palawan: Aziza Paradise Hotel 

Roxas Boulevard
Puerto Princesa 935 USD  نرخ بلیط + 4*

4*
Manila:The Heritage 
Palawan: Panja Resort Palawan

Ermita
Puerto Princesa

965 USD  نرخ بلیط + 5*
5*

Manila: The Manila 
Palawan: Panja Resort Palawan

Roxas Boulevard
Puerto Princesa

990 USD  نرخ بلیط + 4*
5*

Manila: The Heritage 
Palawan: Astoria Palawan

Makati 
Puerto Princesa

1050 USD  نرخ بلیط + 5*
5*

Manila: Dusit Thani
Palawan: Astoria Palawan

Makati 
Puerto Princesa

1170 USD  نرخ بلیط + 5*
5*

Manila: Makati Diamond Residences
Palawan: Princesa Garden Island

شب اقامت در پوئرتو  5مانیل و شب اقامت درهتل2-ویزای توریستی -برگشترفت و بلیط : خدمات
گشت جزیره در پاالوان  –مانیل گشت شهری-ترانسفر فرودگاهی -بیمه مسافرتی-صبحانه -پرنسس 

راهنمای محلی–پرواز داخلی رفت و برگشت 

:  توضیحات
 دت  در خصوص واکسیناسیون میبایست از م)ماه و انجام واکسیناسیون به صورت کامل 7پاسپورت با اعتبار : مدارک الزم

-تمکن مالی –یک قطعه عکس رنگی جدید–کارت واکسن دیجیتال –( روز گذشته باشد15واکسن دوم حداقل 
(مصاحبه در سفارتجهت )شخص متقاضیحضور -اطالعات فردی

تومان است31.500.000نرخ بلیط بر اساس پایین ترین کالس نرخی محاسبه شده و حدود 
.سال محاسبه و ما به تفاوت اعالم می گردد60هزینه بیمه افراد باالی 

44255399–44255409–44253708: تلفن
www.JazireSafar.com

31واحد -3مجتمع تجاری مروارید طبقه –بعداز چهارراه اسدی -بعد از فلکه اول صادقیه -ستارخان . تهران 
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