
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ور:ـات تـخدم
 به همراه ترانسفر فرودگاهی رگشتپرواز رفت و ب. 
 خدمات متفاوته همراه شب اقامت در هتل ب پنج. 

 یورو 010111تا سقف  . بیمه مسافرتی
 بنتوتا. یک روز گشت شهری 

 شرایط کنسلی : 
 .پرواز بر روی سیستم میباشد   بعد از رزرو سوخت کامل می باشد هتل کنـسلی

 :مدارک الزم جهت دریافت ویزای سریالنکا 
 ماه  از تاریخ سفر 7اصل پاسپورت با اعتبار  

 ایید :ـرمـوجه فـر تـا به نکات زیـلطف
 ورودیه گشت ها به عهده مسافر می باشد. -1

 هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد. -2
 هزار یورو میباشد.11سقف مبلغ بیمه  -3

 . امی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشدداشتن پاسپورت جداگانه برای تم -4
 .به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد  -5

و  ماه اعتبار از تاریخ سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده 7طبق قوانین هواپیمایی،مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  -6
 مسافر می باشد.  

 دالر می باشد که این مبلغ در فرودگاه کلمبو توسط مسافر پرداخت می شود . 41ویزای مسافر در زمان ورود به سریالنکا صادر می شود ، مبلغ ویزای سریالنکا  -7

 

هاتاق  دو تخت اتاق یک تخته کودک  با تخت کودک بی تخت  نام هتل درجه سرویس  تاریخ 

115 $ 175 $ 520 $ 255 $ 01 july  -  30 july 2019 

HB 5* 
THE PALMS 

 
145 $ 210 $ 590 $ 290 $ 01 aug  – 30 aug 2019 

115 $ 175 $ 520 $ 255 $ 01  oct  – 30 oct 2019 

115 $ 225 $ 565 $ 295 $  01 july – 30 oct 2019 HB 5* 
CINNAMON BEY 

 

125 $ 220 $ 550 $ 300 $ 01 Jul – 30 oct 2019 HB 5* 
EDEN RESORT & SPA 

 

130 $  225 $ 765 $ 455 $ 01 Nov – 20 Dec 2019 

ALL 
INCLU
SIVE 

5* 
TOP 

RIU BENTOTA 

 اضافه می گرددپرواز به شرح زیر می باشد که به  مبالغ فوق نوع نرخ بلیت براساس 
 ناموت می باشد 000/500/4 قطرایرویزشروع نرخ پرواز 

 

 .هتل های بیشتر را درسیستم آنالین دلتابان مشاهده فرمایید
 

 

20july-30oct 


