
iJSI176:شماره پکیج 

www.JazireSafar.com

روز مالدیو 6شب و 5تور 

هر نفر–یک تخته  هر نفر–تخته دو
و درجه

خدمات هتل هتلنام

112,885,000 74,830,000 5* BB KURUMBA MALDIVES

137,345,000 99,070,000 5* FB KURUMBA MALDIVES

120,810,000 86,385,000 4* ALL ADAARAN CLUB RANNALHI RESORT

159,995,000 107,220,000
4* ALL

ADAARAN CLUB RANNALHI RESORT

134,175,000 87,745,000
5* FB

PARADISE ISLAND RESORT

151,390,000 104,505,000
5* ALL

PARADISE ISLAND RESORT

128,740,000 89,780,000
5* FB

SUN ISLNAD

145,955,000 106,540,000
5* ALL

SUN ISLNAD

----- 92,725,000
5* HB

KANDIMA MALDIVES

---- 105,635,000 5* FB KANDIMA MALDIVES

1402نوروز

(021)44255399–44255409–44253708:  تلفن

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

روز 6شب و 5–ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی طبق پکیج –رفت و برگشت با هواپیمایی قطر بلیط : خدمات 
مسافرتیبیمه –راهنمای محلی –اقامت در هتلهای پکیج طبق سرویس هتل 

:  توضیحات
.و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشدپرواز 

.روزه کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود30ویزای 
.شرکت و جواب تست منفی کرونا الزامی می باشد /داشتن واچر هتل همراه 

.هزینه تست پی سی آر مسافر جهت بازگشت به ایران به عهده خود مسافر می باشد 
 .imuga.immigration.gov.mv شود ساعت قبل از پرواز به صورت آنالین پر 24سالمت فرم 

جهت اطالع از کاهش یا افزایش نرخ تورها و سایر ایرالینها و هتلها تماس حاصل فرمایید 

1صفحه 

http://www.jaziresafar.com/


iJSI176:شماره پکیج 

www.JazireSafar.com

روز مالدیو 6شب و 5تور 

هر نفر–یک تخته  هر نفر–تخته دو
و درجه

خدمات هتل هتلنام

144,140,000 97,935,000 5* FB ROYAL ISLAND RESORT

160,675,000 114,245,000 5* ALL ROYAL ISLAND RESORT

------ 124,890,000
5* HB GRAND PARK KODHIPPARU MALDIVES

------ 136,665,000 5* HB GRAND PARK KODHIPPARU MALDIVES

------ 159,770,000
5* ALL

GRAND PARK KODHIPPARU MALDIVES

------ 116,735,000 5* ALL COCOON MALDIVES

------ 141,195,000 5* ALL COCOON MALDIVES

------ 135,080,000
5*  FB

AMARI HAVODDA RESORT MALDIVES

------ 150,255,000
5* ALL

AMARI HAVODDA RESORT MALDIVES

------ 167,470,000
5* HB

MOVENPICK RESORT KUREDHIVARU

------ 191,705,000 5* ALL MOVENPICK RESORT KUREDHIVARU

1402نوروز

(021)44255399–44255409–44253708:  تلفن
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2صفحه 

روز 6شب و 5–ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی طبق پکیج –رفت و برگشت با هواپیمایی قطر بلیط : خدمات 
مسافرتیبیمه –راهنمای محلی –اقامت در هتلهای پکیج طبق سرویس هتل 

:  توضیحات
.و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشدپرواز 

.روزه کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود30ویزای 
.شرکت و جواب تست منفی کرونا الزامی می باشد /داشتن واچر هتل همراه 
.تست پی سی آر مسافر جهت بازگشت به ایران به عهده خود مسافر می باشد هزینه 

 .imuga.immigration.gov.mv شود ساعت قبل از پرواز به صورت آنالین پر 24سالمت فرم 
جهت اطالع از کاهش یا افزایش نرخ تورها و سایر ایرالینها و هتلها تماس حاصل فرمایید 

http://www.jaziresafar.com/

