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ترانسفر یک تخته
دوتخته هر نفر اتاقنوع خدمات

هتل درجه هتلنام

ماله دقیقه با قایق تندرو از 25
به همراه گشت کایاک رایگان

80/025/000
101/550/000

55/700/000
77/050/000

SUPERIOR ROOM
روی شن ساحل

BB
FB

5* KURUMBA MALDIVES

دقیقه با قایق تندرو ار ماله 35 82/300/000
115/900/000

62/700/000
79/850/000

STANDARD
( روی شن ساحل)

WATER BUNGALOW 
( بانگلو روی آب)

ALL 4*
ADAARAN CLUB RANNALHI 
RESORT

قایق + دقیقه با پرواز داخلی 55
گشت کایاک و تجهیزات ) تندرو 

(غواصی رایگان

84/400/000
96/300/000

63/220/000
74/950/000

SUN VILLA 
FB
ALL

5* SUN ISLAND RESORT

دقیقه با قایق تندرو از ماله 20
گشت کایاک و تجهیزات ) 

غواصی رایگان

97/000/000
109/250/000

65/670/000
77/920/000

BEACH VILLA 
HB
ALL

5* PARADISE ISLAND RESORT

قایق + دقیقه با پرواز داخلی 35
گشت کایاک و تجهیزات ) تندرو

غواصی رایگان

92/970/000
104/350/000

68/120/000
79/500/000

BEACH VILLA HB
ALL

5* ROYAL ISLAND RESORT

دقیقه با پرواز 35ساعت و 1
قایق تندر+ داخلی  --

75/470/000
85/450/000
91/570/000

BEACH STUDIO 
(روی شن )

HB
FB
ALL

5*DLX KANDIMA MALDIVES

دقیقه با هواپیمای دریایی از 50
+ ماله به همراه گشت غواصی 

گشت ماهیگیری
---

87/700/000
107/500/000

BEACH VILLA 
روی شن)

---------------
BEACH SUITE WHITH POOL

( با استخرسوئیت روی شن)

ALL 5* COCOON MALDIVES

دقیقه با قایق تندرو از 25)
به همراه صبحانه (ماله

رمانتیک 
-----

87/900/000
96/600/000

114/150/000

OCEAN WATER VILLA 
HB
FB
ALL

5*
GRAND PARK KODHIPPARU 
MALDIVES

قایق + با پرواز داخلی دققه60
دقیقه گشت 30همراه تندرو به 

غواصیرایگان 
--- 98/900/000 OCEAN WATER VILLA ALL 5*DLX AMARI HAVODDA RESORT

دقیقه با هواپیمای دریایی 45)
مختص ترانسفر روز از 

گشت رایگان کروز و (ماله
صبحانه +تماشای دلفینها

دقیقه اسپا 30+ رمانتیک 
رایگان

-----
118/500/000
133/700/000

OVER WATER POOL VILLA 
LAGOON

( اتاق روی آب با استخر)

HB
ALL

5* 
TOP

MOVENPICK RESORT 
KUREDHIVARU

iJSI138

روز 6شب و 5–ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی طبق پکیج –رفت و برگشت با هواپیمایی فالی دبی بلیط : خدمات تور 
بیمه مسافرتی–راهنمای محلی –اقامت در هتلهای پکیج طبق سرویس هتل 

مالدیوروز 6شب و 5تور 

1صفحه 

.روزه کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود30ویزای * 

.سال اجباری میباشد و هزینه آن به تور اضافه می گردد60بیمه برای مسافرین باالی -ماه اعتبار از تاریخ پرواز داشته باشد 7گذرنامه می بایست حداقل * 

.به دلیل نوسانات نرخ ارز، برای اطالع از کاهش یا افرایش نرخ تور با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید * 

• سال الزامی می باشد  1شرکت و جواب تست منفی کرونا برای همه مسافرین باالی /همراه داشتن واچر هتل 

44255399–44255409–44253708: تلفن
WhatsApp / Telegram  : 09389309861 - 09199380701
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