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 مشخصات هتل ها

 یک تخته هدو تخت
 21تا  5کىدک 

 )با تخت(
 5تا  1کىدک 
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 شرایط کنسلی : 

 کنـسلی هتـل بعد از رزرو سىخت کامل می باشد.
 

 

 لطفـا به نکات زیـر تـىجه فـرمـایید :***
 کشىر به عهده مسافر می باشد.هزینه عىارض خروج از  -1
مسافر از تاریخ سفر ( و ممنىعیت خروج از کشىر به عهده ی  ماه اعتبار 5مسئىلیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  -2

 می باشد.
 .میباشدنرخ پرواز   درصد از 11+ دالر  41نرخ نىزاد  -3

 

   تهام لحظات شها برنانه داریم برای روزوای تير 

 روز اول

 : ه دوليرسيدن ب

 
ٌيگام صتح ةً فرودگاه ةيو الهللي دٌلي جدید ني رشيم . ةػد از گذشحو از گهركات ، اىجام جشریفات نٍاجرجي و دریافث شاكٍاي 

در ٌيگام خروجحان از شالو جراىزیث ةا شها نالقات كرده و شها از آىجا ةً ٌحل خَد اىحقال GO INDIA نصافرجي ،  ىهایيده نا  ةا جاةلَي 

 ني شَید ، كً ةً ندض رشيدن ةً ٌحل ، نراخل پذیرش اىجام ني گيرد. داده 
 

 روز دوم

 در دولي:

 Raj)دٌلي قدیم و جدید( ني روید كً در  جَر نذكَر ةازدید خَد را از  Old and New Delhiصتح روز دوم ، ةً جَر شٍري نركب 

Ghat  آغاز ني ىهایيد. شپس ازRed Fort  ، یكي از ةزرگحریو نصاجد آشيا ني رشيد.          در جَر گردشي گذشحً و ةً نصجد جانع

 )نيار قطب( ني ةاشد،نيرشيم كً ةليدجریو ةرج شيگي در ٌيدوشحان اشث Qutub Minarةً دٌلي انپریال یا شلطيحي كً شانل 

ایو جَر شانل گذشحو از از نقتره ٌهایَن دیدار نيكييم كً جَشط ةيَه انپراطَر دوم نغَل ٌهایَن شاخحً شده .ٌهچييو شپس 

 و انارت ریاشث جهٍَري ىيز ني ةاشد ، شب ٌيگام ةً ٌحل ةاز ني گردیم.Rastrapathi Bhawan دروازه ٌيد ، شاخحهان پارلهان ،
 

 روز سيم
 : دولي

 ةػد از صرف صتداىً در ٌحل ،  ةاقي روز در اخحيار خَدجان ني ةاشد . 
 

 روز چىارم

 :  آگرا -دولي 

شاغث( . ٌيگام رشيدن ةً ٌحل در آگرا،  انَر  5/2كيلَنحر ،  402ةػد از صرف صتداىً در ٌحل ، ةً شهث آگرا خركث ني ىهائيم )

 نرةَط ةً پذیرش در ٌحل را اىجام ني دٌيد و ةقيً روز داراي وقث آزاد خَاٌيد ةَد.
 

 روز پنجم

 :  آگرا

د )كً روزٌاي جهً جػطيل اشث( از قلػً آگرا ةازدید خَاٌيد ىهَد كً ىهَىً اي صتح زود ةػد از صتداىً ، ةً جَر جاج ندل ني روی

ةرجصحً از نػهاري نغَلي ني ةاشد . ةػد از ظٍر وقث شها آزاد ةَده ، كً در وقث آزاد ني جَاىيد از ناشييي كً در اخحيارجان قرار ني 

 گيرد ةً صَرت رایگان ةراي خرید اشحفاده ىهایيد.
 

 روز ششم

 :     ، فاتح پير سيكری ، جيپيرآگرا 

و در س راه از فاجح پَر شيكري شاغث( 6كيلَنحر ،  420ةػد از صرف صتداىً در ٌحل ، از آگرا ةً شهث جيپَر خركث ني كييد )

                                                                                                     .شب ٌيگام ةً ٌحل ةاز ني گردیم .ةازدید نيكييد.لتاشٍاي زىان و غهانً ٌاي نردان ةً جذاةيث ایو شٍر اطافً نيكيد.

 روز وفتم

 :جيپير

ةػد از صرف صتداىً در ةَفً ٌحل، از جيپَر خارج شده و ةً شهث پایحخث ةاشحاىي آنتر ني روید جا از قلػً آنتر ةازدید كييد و ةازدید 

نجحهع غظيهي از انارات ، ةاغ ٌا ، صدو ٌا ، ٌيرٌاي زیيحي و نصيرٌاي كيده كاري شده ني ةاشد . ةً شهث  ةػدي از كاخ شٍر اشث كً

جاىحار ناىحار قدم زده و ةً كاخ ةادٌا یا ٌَاندل خركث ني كييم . شب ٌيگام ةً ٌحل ةاز ني گردیم ، كً در وقث آزاد ني جَاىيد از 

 صَرت رایگان ةراي خرید اشحفاده ىهایيد. ناشييي كً در اخحيارجان قرار ني گيرد ةً
 

 وشتمروز 

 دولي: –جيپير 

 
زنان  شاغث( ةً ندض رشيدن ةً دٌلي  6/5كيلَنحر   460شپس ةً شهث دٌلي خركث خَاٌيم ىهَد)صتح ٌيگام وقث آزاد دارید .

 ةرگشث ةً نقصدجان ني ةاشد كً ةً شهث فرودگاه ني رویم .

 


