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ردیف

بزرگسال در اتاق دو تخته

بزرگسال در اتاق

کودک  6تا  21سال

کودک  1تا  5سال

(یا تخت اضافه)

یک تخته

(با تخت)

(بدون تخت)

 945دالر

 580دالر

 500دالر

 665دالر

 545دالر
 600دالر
 610دالر

هتل منطقه ساحلی

درجه هتل

هتل منطقه کوهستانی

درجه هتل

2

BARKHANTIE SEZONI

3* BB

GORKI PLAZA

3* HB

 670دالر

1

BOGATYR

4* BB

GORKI PANORAMA

4* HB

 785دالر

 1170دالر

3

RADISSON CONGRESS

5* BB

RIXOS

5* BB

 895دالر

 1395دالر

 750دالر

4

RADISSON BLU
PARADISE

5* BB

MARRIOTT
KRASNAYA POLYANA

5* HB

 940دالر

 2480دالر

 780دالر

**مبلغ  1/000/000تومان جهت بلیط پرواز به نرخ دالری فوق اضافه می گردد**

روز پرواز
پروا فول چارتر جمعه هر هفته

مدت زمان پرواز

مبدا

مقصد

ساعت حرکت

ساعت ورود

تهران

سوچی

23:30

10:10

حدوداٌ  1ساعا

سوچی

تهران

12:50

 02:40بامداد رو بعد

حدوداٌ  1ساعا

در صورت حذف گشت برای بزرگسال مبلغ  00دالر و برای کودک  00دالر کسر می شود .

سوچی

سوچی به دلیل آفتاب ،آب و هوای کوهستانی (کراسنایاپولیانا) و گیاهان کم نظیر ،خواص درمانی چشمه های آب معدنی و خاک شفا بخش خود تفریحگاه فوو العواده ای بورای
بهبوووود سوووهمتی بوووه شووومار موووی رود وبیعوووا درموووانگر سووووچی هرسووواله بوووه بهبوووود بووویش ا سوووه می یوووون نفووور کمووو
در اینجا شما این فرصا استثنایی را خواهید یافا تا در ی
ا ساحل تا کراسنایا پولیانا تنها ی

ر و هم در ساحل حمام آفتاب بگیرید و هم در منطقه ی کوهستانی کراسنایا پولیانا ا هوای دلپذیر آن استفاده کنید

ساعا و نیم با اتومبیل راه اسا
* بلیت هواپیمايي ماهان با ايرباس های مدرن
*  7وعده صبحانه  7 +وعده ناهار يا شام بوفه در رستوران هتل
*  4شب اقامت در هتل های مجلل ساحلي  3 +شب اقامت در هتل های کوهستاني

خدمات تور:

موووی کنووود.

*  1سیم کارت موبايل روسیه (يک سیم کارت به ازای هر اتاق)
* راهنمای فارسي زبان در تمام گشت ها
* انتقال فرودگاهي در مقصد و برگزاری گشت ها با اتوبوس توريستي کولر دار و مجهز
* اخذ رواديد  +پوشش بیمه درماني و حوادث تا سقف  20هزار يورو

برای تمام لحظات شما برنامه داریم

روز اول

پرواز از تهران به سوچی با ایرباس مدرن ماهان ورود به سوچی( ،مدت پرواز :در حدود  2ساعت)
استقبال در فرودگاه سوچی ،انتقال به هتل اقامت در اتاق استاندارد .
(ساعات و شماره پرواز ها مطابق جدول پروازی در صفحه یک می باشد)

روز دوم

صبحانه در هتل ،گشت شهری ،بازدید از مرکز شهربندر سوچی ،منطقه توریستی آخون
بازدیداز استراحتگاه استالین ،گشت قایق بر روی دریای سیاه ( 54دقیقه)
صرف شام در رستوران هتل

روز سوم

صبحانه در هتل ،وقت آزاد جهت استفاده از امکانات هتل ،صرف ناهار بوفه در رستوران هتل
گشت مرکز خرید مور مال ،شب :بازدید از نمایش محلی

روز چهارم

روز پنجم

وقت آزاد جهت استفاده از امکانات هتل یا خرید ،صرف شام بوفه در رستوران هتل

صبحانه در هتل ،صرف ناهار بوفه در رستوران هتل ،بازدید از پارک المپیک
پیست مسابقات فرمول  ،1ترانسفر به کوهستان

روز ششم

گشت کوهستانی سفر به کوهستان کراسنایا پولیانا با تله کابین
بازدید از دهکده  ،MY RUSSIAبازدید از منطقه توریستی ROSA KHUTOR
صرف ناهار بوفه در رستوران هتل

روز هفتم

صبحانه در هتل ،بازدید از مزرعه پرورش ماهی و اسکای پارک
صرف ،شام در بوفه در رستوران هتل

روز هشتم
🔴

صبحانه در هتل ،صرف ماهار بوفه در رستوران هتل ،وقت آزاد ،انتقال به فرودگاه
پرواز مستقیم به تهران با ماهان(ایرباس مدرن) ،ورود به تهران
(ساعات و شماره پرواز ها مطابق جدول پروازی)
" از اینـکه در این سفر نیـز همراه دلتابـان هستید  ،خـرسندیم"

مسافر و همكار گـرامـی :

🔴

کلیه پكیج های دلتابان بصورت ریالی /ارزی میباشد در صورت عدم تهیه ارز میتوانید در زمان پرداخت وجه با نرخ ارز در
بازار محاسبه و بصورت تماما ریالی پرداخت نمایید (تا اطالع ثانوی) .

مدارک الزم جهت دریافت ویزای سوچی :
اصل پاسپورت با اعتبار  7ماه از تاریخ سفر ،دو قطعه عكس  3*4رنگی زمینه سفید

* لطفا به نكات زیر توجه فرمایید :

خرید آنالین+پراخت آنالین=%1تخفیف

 .1نرخ نوزاد (کودک زیر  2سال)  700/000تومان می باشد.
 .2افزایش نرخ بیزینس کالس جهت پرواز بین المللی نفری  000/000تومان می باشد.
 .3در صورت اقامت در هتل بوگاتیر  ،استفاده از شهر بازی رایگان می باشد .
 .4در هتل  RADISSON BLU PARADISEتخت اضافه امکان پذیر نمی باشد.
 .5عکس ها می بایست در اندازه  ، 3*4زمینه سفید و جدید باشند .نحوه قرار گرفتن بدن به نحوی باشد که سر و شانه ها در یک راستا ،کامالً رو به دوربین و بدون کوچکترین
چرخش باشد.
 .6گذرنامه جداگانه برای تمامی مسافران (حتی کودکان و نوزادان) الزامی بوده و اخذ روادید به صورت مستقل برای هر فرد صورت می پذیرد.
 .7مسئولیت کنترل گذرنامه در خصوص هرگونه ممنوعیت خروج از کشور ،تاریخ اعتبار و مهر ورود و خروج ،پرداخت عوارض خروج از کشور ،عکس و سایر مدارک مورد تأیید
سفارت به عهده مسافر می باشد.
 .8زمان الزم جهت اخذ روادید عادی حداقل  10روز کاری می باشد .در صورت ارسال دیرتر مدارک ،مبلغ  150دالر بابت ویزای فوری به نرخ تور افزوده می شود.
 .9پرواز و هتل چارتر بوده ،قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر تاریخ می باشدو در صورت کنسلی توسط مسافر ،هزینه بلیت ،ویزا و هتل اخذ خواهد شد.
 .11گشت ها بدون کم و کاست برگزار می شوند ولی امکان جابجایی در برنامه ها وجود دارد.
 .11گذرنامه های کلیه مسافرین باالی  11سال می بایست دارای امضاء باشند.
خريد آنالين+پرداخت آنالين=%1تخفیف

*مهم:
 کلیه آژانس های همكار ملزم به عقد قرارداد با سازمان میراث فرهنگی ا ستان تهران می باشند،در غیر اینصورت عواقب آن برعهده آژانس همكار می باشد.


پرواز و هتل گارانتی می باشد و هرگونه تغییر تاریخ و کنسلی برابر با سوخت کامل می باشد.

 پرداخت کلیه ورودیه های محل های مورد بازدید در گشت های برنامه فوق به عهده دلتابان بوده و در قرارداد ذکر می شود.


گشت ها بدون کم و کاست برگزار می شوند ولی امكان جابجایی در برنامه ها وجود دارد.

