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روز 5شب و 4تور قطر 

هر نفر–یک تخته  هر نفر–تخته دو و خدمات هتلدرجه هتلنام

16,310,000 8,610,000 بدون صبحانه* 3 PREMIER INN EDUCATION CITY

17,670,000 9,520,000 بدون صبحانه* 3 KINGSGATE HOTEL DOHA

21,300,000 14,050,000 صبحانه* 3 PREMIER INN EDUCATION CITY

22,200,000 14,950,000 صبحانه* 3 KINGSGATE HOTEL

23,110,000 15,410,000 صبحانه* 4 MILLENNIUM CENTRAL

26,280,000 16,310,000 صبحانه* 5 SARAYA CORNICH

32,620,000 19,480,000 صبحانه* 5 GOLDEN TULIP DOHA

38,960,000 24,470,000 صبحانه* 5 DUSIT DOHA

39,870,000 24,920,000 صبحانه* 5 LA CIGALE HOTEL

50,740,000 30,810,000 صبحانه* 5 HILTON DOHA (BEACH)

58,890,000 38,960,000 صبحانه* 5 PARK HYATT

72,940,000 47,120,000 صبحانه* 5 GRAND HYATT DOHA (BEACH)

82,450,000 52,550,000 صبحانه* 5 INTERCONTINENTAL DOHA (BEACH)

1402نوروز

(021)44255399–44255409–44253708:  تلفن

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

بیمه مسافرتی–شب اقامت در هتل طبق خدمات هتل 4: خدمات 
.ویزای کشور قطر در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود

عکس پرسنلی–گواهینامه واکسن ، کارت ملی -(ماه اعتبار برای ورود به قطر ضروری است6حداقل ) پاسپورت : مدارک مورد نیاز ویزا الکترونیکی
: ورودشرایط 

(در آزمایشگاه مورد تایید قطرایرویز در ایران به انگلیسی)ساعت قبل ورود 48تست پی سی آرا که -1
(با توجه به نوع واکسن الزامی است.)روز قبل تاریخ ورود به قطر گرفته شده باشد30که حداکثر ( سرولوژی)تست آنتی بادی -2

( salamat.gov.ir) مورد تایید وزارت بهداشت( دوز3حداقل )گواهینامه واکسیناسیون بین المللی بارکد دار -3
، سینوفارم و مدرنا، جانسون،آسترازینکا،اسپوتنیکفایزر، : واکسنهای مورد تایید )روز از تزریق دوز آخر واکسن گذشته باشد14باید حداقل -4

(کوواکسین
.قطر را نصب و ثبت نام نموده و کپی از تاییدیه نهایی را به همراه داشته باشند ( احتراز )قبل از پرواز می بایست اپلیکیشن مسافران -5

:توضیحات 
شودنرخ بلیط هواپیمایی قطر به صورت جداگانه محسوب می 

(20$هزینه سیم کارت ) فرودگاه دوحه به محض ورود یک سیم کارت تهیه کننددر 
.دالر هنگام ورود به کشور قطر الزامی می باشد 1500داشتن همراه 

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

نرخ بلیط هواپیمایی قطر به صورت جداگانه محسوب می شود
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