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مشخصات هتل ها

Mumbai

Goa

The Emerald

Na Goa Grande

The Emerald
SAS

Sun village

The lalit

Caravela Beach Resort

The lalit

Radisson Blu

The lalit

Grand Hyatt

بزرگسال در اتاق دو
تخته/
تخت اضافه

بزرگسال در اتاق یک
تخته

کودک  2تا  12سال در
تخت اضافه

کودک  2تا  5سال بدون
تخت
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مبالغ فوق به دالر می باشد
پروازبمبئی به گوا و بلعکس براساس پایین ترین نرخ و کالس پروازی محاسبه گردیده .لطفا حتما قبل ازرزرو با کانترفروش
نرخ را هماهنگ فرمایید.
شروع نرخ پروازایران ایر درروزهای سه شنبه و جمعه از مبلغ  2.700.000تومان می باشد.
مبالغ ارزی فوق ،هنگام رزرو و ثبت قرارداد با ریال روزمحاسبه می گردد
خدمات تور:
 7 -1شب اقامت درهتل های فوق الذکر
 7 -2صبحانه بوفه
-3پروازداخلی بین شهرهای بمبئی به گوا و بالعکس
 2 -2گشت نیم روزی
-5ترانسفرفرودگاهی رفت و برگشت
-6راهنمای انگلیس ی زبان درشهرهای بمبئی و گوا
-7بیمه مسافرتی
-8هزینه ورودیه گشت ها به مبلغ  15دالربه عهده مسافرمی باشد که درصورت درخواست مسافربه مبلغ پکیج اضافه می گردد.
-9ویزای الکترونیک توریستی

شرایط کنسلی :
کنـسلی هتـل بعد ازرزرو سوخت کامل می باشد.
لطفـا به نکات زیـرتـوجه فـرمـایید :
کشور
به عهده مسافرمی باشد.
 -1هزینه عوارض خروج از
 -2مسئولیت کنترل گذرنامه ازهرلحاظ (حداقل  7ماه اعتبار ازتاریخ سفر) و ممنوعیت خروج ازکشور به عهده ی مسافرمی باشد.

برای تمام لحظات شما برنامه داریم

روزهای تور
رسيدن به بمبئي :

روز اول

به محض رسيدن نماينده ما با شما مالقات كرده و شما را به هتل محل اقامتتان هدايت می نمايد  .باقی روز وقت آزاد در اختيار
خودتان است.
بمبئي:

بعد از صبحانه همراه با تور نيم روزي به بازديد دروازه هند ميرويد كه نشان مرزي اصلی مامبی می باشد  .اين طاق از جنس بازالت
زرد  ،د ر  1924در لب آب برپا شده تا يادآور بازديد پادشاه جرج پنجم از اين مستمره در  1911می باشد  .از كنار كليساي افغان می
روز دوم

گذريم  .از دبيرخانه دولت ممهاراشترا و جاده مارين می گذريم كه موسوم به گردنبند ملكه می باشد .چوپاتی و مانی بهاوان را نيز مورد
بازديد قرار می دهيم كه محل سكونت مهاتما گاندي حين بازديدهايش از مامبی می باشد  .از كنار مسجد حاجی علی نيز عبور می كنيم
كه مقبره اي به ياد يك قديس مسلمان در جزيره اي  500متر دورتر در دريا بوده و بوسيله راهی به سرزمين اصلی متصل می شود .
در ادامه بازديد  ،از بازار گرافورد و فواره فلورا در قلب شهر كه پر رفت و آمد است ديدار می نمائيم  .شب هنگام به هتل باز می
گرديد .
گوا :

روز سوم

بعد از صبحانه نماينده ما شما را به فرودگاه انتقال می دهد تا با پرواز به مقصد گوا برويد  .در هنگام رسيدن به گوا  ،نماينده ما با
شما ديدار كرده و شما را به هتل محل اقامتتان هدايت می نمايد  .باقی روز وقت آزاد در اختيار خودتان است
گوا :

صبح انه را در هتل صرف می نمائيم  .سپس به تور نيم روزي گردش در گوا می رويد كه از پاي تپه هاي آلتيمو براي منظره نفس گير
پانجيم و رودخانه ماندوي آغاز می شود  .براي ديدن بزرگترين بندر طبيعی مارمگوا در هند  ،به دونا پاال می رويد  .از آنجا راهی گواي
روز چهارم

قديم می شويد تا با سيليكاي بوم حبسوس را مورد بازديد قرار دهيم كه بدن قديس فرانسيس ژاويه در محفظه اي نقره اي قرار
گرفته است  .سپس به سنت كسيدرال  ،بزرگترين كليسا در شرق می رويم  .سنت كجتان مانند سنت پيترز (روم) ساخته شده و
كليساي بانو روزاري وسنت مونيكا می باشد  .همچنين از شهر پاناجی نيز بازديد می كنيم كه شهري بسيار كوچك و نشانی از يك
پايتخت ايالتی است  .عصرانه از مسافرت با قايق در رودخانهماندووي لذت ببريد.

روز پنجم

گوا :

صبح صبحانه را در هتل صرف می كنيم  .كل روز در اختيار خودتان است تا از ساحل لذت ببريد  .شب هنگام به هتل باز می گرديد
گوا :

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

صبح صبحانه را در هتل صرف می كنيم  .كل روز در اختيار خودتان است تا از ساحل لذت ببريد  .شب هنگام به هتل باز می گرديد

گوا :

صبح صبحانه را در هتل صرف می كنيم  .كل روز در اختيار خودتان است تا از ساحل لذت ببريد  .شب هنگام به هتل باز می گرديد

برگشت به تهران :
بعد از صبحانه آزاد با هتل تسويه كرده و نماينده ما شما را به فرودگاه انتقال می دهد..

