
LJSI040:شماره پکیج 

یک تخته هر نفر تخته هر نفردو و خدماتدرجه هتلنام

3/150/000 2/990/000 صبحانه -*  رنگعمارت هفت

3/150/000 2/990/000 صبحانه-* گل افرا

3/690/000 3/090/000 صبحانه-* بوم گردی بهارنارنج

4/090/000 3/190/000 صبحانه-* بوم گردی خانه باغ

4/790/000 3/590/000 صبحانه-* هتل آپارتمان شمس

3/890/000 3/550/000 صبحانه-* داروش

3/090/000 2/890/000 صبحانه-2* ماه منیر

3/450/000 3/150/000 صبحانه-2* ساسان

3/590/000 3/250/000 صبحانه-2* هتل سنتی نیایش

3/690/000 3/390/000 صبحانه-2* رودکی

3/850/000 3/350/000 بازسازی-صبحانه–2*
آریانا

3/550/000 3/190/000 قدیمیصبحانه –2*

4/790/000 3/590/000 صبحانه-2* نصیرالملک

3/650/000 3/250/000 صبحانه-3* تاالر

3/590/000 3/390/000 صبحانه-3* بین الحرمین

4/090/000 3/390/000 صبحانه-3* پارسیان

4/150/000 3/390/000 صبحانه-3* مجتمع جهانگردی شیراز

4/490/000 3/390/000 صبحانه-3* پارسه

3/850/000 3/490/000 صبحانه-3* ارگ

3/990/000 3/590/000 صبحانه-3* شیرازیس
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31واحد -3طبقه -مجتمع تجاری مروارید –بعداز چهارراه اسدی -بعد از فلکه اول صادقیه -ستارخان . تهران 

روز شیراز   3شب و 2
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:خدمات 
صبحانه -روز اقامت در هتل3شب و 2–برگشترفت و بلیط 

:  مدارک الزم
محرمیت مسافرین در یک اتاق-شناسنامه-کارت ملی

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

(021)44255399–44255409–44253708:  تلفن
www.JazireSafar.com

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

هر نفریک تخته دو تخته هر نفر و نوع اتاقدرجه هتلنام

4/490/000 3/390/000 صبحانه-4* ستارگان

4/790/000 3/550/000 صبحانه-4* خانکریم

5/590/000 3/990/000 صبحانه-4* رویال

5/590/000 3/990/000 صبحانه-4* پارک سعدیهتل

4/190/000 4/050/000 صبحانه-4* الیزه

8/150/000 5/190/000 صبحانه-5* پرسپولیس

5/790/000 5/290/000 صبحانه-5* زندیه

6/150/000 5/650/000 صبحانه-5* چمران

8/990/000 5/690/000 صبحانه-5* هما

LJSI040:شماره پکیج 

www.JazireSafar.com

:گشت شهری شامل 
سرای مشیر –بازار وکیل –حمام وکیل –خانه زینت الملوک –باغ نارنجستان قوام –مجسد نصیرالملک -1
دروازه قرآن–ارامگاه سعدی –آرامگاه حافظ –باغ ارم -2
تخت جمشید و نقش رستم-3

پذیرایی –تهیه بلیط ورودی –ترانسفر مکان های گردشگری –ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی یا زمینی : خدمات گشت شهری 
راهنمای مجرب–فالوده شیرازی 

.(        تومان میباشد150/000مجموعه پاسارگاد بازدید از.)تومان میباشد500/000هزینه گشت شهری برای هر نفر* 
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