
 
 

 

 

 

   
  

  

 

 

 ور:ـات تـخدم
یک روز گشت آسیایی همراه با +همراه با نهار  رایگان شهریگشت  اقامت در هتل با صبحانه + روز  4و  شب 3+ ماهان رفت و برگشتپرواز 

 چک شود( هزینه با کارشناس مربوطه  )در صورت درخواست ترانسفر از فرودگاه های دیگر می بایستورک به آتات فرودگاهی رفت و برگشت ترانسفر لیدر فارسی زبان + نهار+ 

 مـدارک الزم:
 رـاریخ  سفـماه از ت 6اسپورت با اعتبار ـپ

 

 

 ی :ـط کنسلـشرای
 .که می بایست با کارشناس مربوطه چک بفرمایید ودسوخت کامل محسوب می ش و یایک شب نوشو کنسل  یا با Check inساعت مانده به  72هتل از زمان رزرو تا 

 

 ایید :ـرمـوجه فـر تـا به نکات زیـلطف
به عهده مسافر و  ( از تاریخ سفر  ماه اعتبار 6مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  -2.نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیردبه  -1

 نتیپرواز پو-4 .باشدض خروج از کشور به عهده مسافر میهزینه عوار -3می باشد. خود مسافرممنوعیت خروج از کشور به عهده ی اژانس درخواست کننده و 

 .دییدلتابان مشاهده بفرما نیآن ال ستمیو مقررات آن را در س نیباشد ،خواهشمند است قوان یم یستمیس ای

 

 .پرواز پوینت یا سیستمی می باشد ،خواهشمند است قوانین و مقررات آن را در سیستم آن الین دلتابان مشاهده بفرمایید.4

 اتاق یـک تخته اتاق دوتخته سرویس درجــه هتــل ردیف

 

 کودک با تـخت

 

 کودک بدون تخت

 

(2-6) 

 

 موقعیت
 

(6-22) 

2 GORUR 3* BB 1.435.000 1.775.000 1.435.000 1.085.000 AKSARAY 

2 SABENA 3* BB 1.555.000 1.995.000 1.455.000 1.085.000 AKSARAY 

3 TAKSIM TRUST 3* BB 1.565.000 1.995.000 1.465.000 1.085.000 TAKSIM 

4 DORA 4* BB 1.775.000 2.355.000 1.565.000 1.085.000 BEYOGLO 

5 TULIP PERA  4* BB 1.805.000 2.425.000 1.565.000 1.085.000 PERA 

6 NOVA PLAZA 4* BB 1.905.000 3.045.000 1.805.000 1.085.000 TAKSIM 

7 
AVANTGARDE 

GRAND OZTANIK 
4* BB 2.125.000 3.045.000 1.895.000 1.085.000 TAKSIM 

8 DEDEMAN 5* BB 2.065.000 2.925.000 1.885.000 1.085.000 GAYRETTEPE 

9 SURMELI 5* BB 2.095.000 2.995.000 1.815.000 1.085.000 GAYRETTEPE 

10 NIPPON 4* BB 2.205.000 3.215.000 1.935.000 1.085.000 TAKSIM 

11 RADISSON BLU PERA 5* BB 2.545.000 3.885.000 2.145.000 1.085.000 PERA 

12 TITANIC CITY 4* BB 2.585.000 3.975.000 2.355.000 1.085.000 TAKSIM 

13 POINT 5* BB 2.755.000 4.305.000 2.195.000 1.085.000 TAKSIM 

14 
CONRAD BOSPHORUS 

HILTON BOSPHORUS 
5* BB 3.045.000 4.895.000 2.355.000 1.085.000 

BESIKTAS 

TAKSIM 
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 د.ـیـرمایـاهده فـان مشـابـن دلتـم آنالیـر را درسیستـای بیشتـل هـهت

 .ماهان میباشد پروازیپایین ترین کالس نرخ بلیت براساس         

 .مهمان ما باشیددر استانبول  گشت آسیایی همراه با نهار و  گشت شهریبا خرید هتل از دلتابان 


