
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 ور:ـات تـخدم
 ای اندونزیویز -
  ماهان ، امارات یا قطریی یبا هواپیما پرواز رفت و برگشت -
 هزار يورو 01پوشش بيمه درماني و حوادث تمام مسافران تا سقف  -
 راهنمای فارسی زبـان مـجرب  -
 ترانسفر -
 شام 2ناهار و  6گشت همراه با  روز 6+  ه همراه صبحانهشب اقامت در هتل ب 9 -

 : اندونزیی مدارک الزم جهت دریافت ویزا

 ماه اعتبار از تاریخ سفر. 7اصل گذرنامه با حداقل  -1
 زمینه سفید جدید )متفاوت از گذرنامه(. 3*4دو قطعه عکس رنگی  -2
 .بالیبلیط رفت و برگشت هواپیما به مقصد  -3
 کپی کارت ملی. -4
 کپی تمام صفحات شناسنامه. -5
 .به ازای هر نفر میلیون ناموت 11سه ماهه با حداقل مانده تمکن مالی یا پرینت حساب  -6

  نگلیسی باشد و بانک صادر کننده آن را مهر کند.پرینت حساب باید به زبان اگواهی تمکن مالی یا 

 .پاسپورت باید حداقل یک صفحه سفید برای چاپ ویزا داشته باشد 
 .باشد A4کپی شناسنامه ، کارت ملی ، رزرو هتل و پرواز حتما باید روی برگه های جداگانه و در قطع  -7

 میلیون ناموت الزامی میباشد. 11برای افراد مجرد سپردن ضمانت نامه بانکی شخص ثالث به مبلغ 
 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید :

 سال توصیه نمیگردد. 61سال و افراد باالتر از  11خانواده های دارای کودک زیر این تور برای  -1
 نفر میباشد. 2حداقل تعداد نفرات جهت ثبت نام  -2
 در صورت درخواست، پرواز مستقیم با هواپیمایی قطر یا امارات ارائه میگردد. -3
 هرگونه مالیات توریستی در کشور مقصد طبق قانون هتل داری برعهده مسافر میباشد. -4
 شب اضافه برای هر نفر میباشد -5
 هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد. -6
 ر یورو میباشد.هزا 10سقف مبلغ بیمه  -7
 . داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد -8
 به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد . -9

و  عهده ی آژانس درخواست کننده ماه اعتبار از تاریخ سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به 7طبق قوانین هواپیمایی، مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  -11
 مسافر می باشد.  

روز کاری زمان میبرد و در صورت ریجکت شدن یا تاخیر در صدور ویزا شرکت دلتابان هیچگونه مسئولیتی را  14روز و حداکثر  7اخذ ویزای اندونزی حداقل  -11
 نمیپذیرد.

 سرویس هتل شب اقامت درجــه هتــل ردیف
 اتاق دوتختهنفر در 

 )نفر اضافه(

0 SOL HOUSE LEGIAN 4 5 BB 

1150 $ 2 
D’ NUSA BEACH CLUB 

& RESORT 
LEMBONGAN- 

4 0 BB 

3 ASHOKA TREE RESORT 4 3 BB 
 می باشد" دالر"قیـمت های فـوق بر حسـب  

30 DEC 
14 MARCH 

INDONESIA/ BALI /WINTER 

 

 

 براساس نوع پرواز به شرح زیر می باشد که به  مبالغ فوق اضافه می گردد نرخ بلیت
 می باشددالر  053+ ناموت   020.52333شروع نرخ پرواز  ماهان 

 



 
 

 

 

 

 حرکت از تهران

   چک این هتل –بالی  فرودگاهورود به 

 

 

 

 

 صرف صبحانه در هتل

بازدید - کارخانه قهوهبازدید از  –حرکت  01ساعت  -

بازدید از  -ساعت ناهار  –کوتاه از صنایع دستی بالی 

Garuda wisnu kencana - بازدید ازUluwatu 

Temple – نتایم شام در جیمبارا 

 

 

 

 

 

 

 صرف صبحانه در هتل
  بازدید از آکواریوم فرش –سافاری  -صبح 03:8جرکت 

 Harimau -باغ وحش و معرفی حیوانات  –واتر 

Show –  نمایش فیل ها- Bali Agung Show –  

 صرف چای در رستوران

 

 

 

 

  رنامه آزادب

 

 

 

بازدید از معبد  –بازدید از معبد – 03:8حرکت ساعت   

Pura Ulun Danu Bratan –  قایق سواری

 – Jatiluwih Rice Terrace –ناهار  –)اختیاری( 

خرید از بازار سنتی  - Tanah Lot بازدید از معبد 
Traditional Market Tanah Lot  

 

 

 

 

 

حرکت با قایق  –صبح  80388الی  03:8حرکت از هتل کوتا 

 Sea Walker / Jet Ski -از بندر و استراحت با پذیرایی 

– Snorkeling –  قایق سواری- Banana Boat  

 –( 033:8یی از کف قایق )ساعت بازدید از مرجان های دریا

تور  –استفاده از باشگاه ساحلی  –ناهار بوفه در رستوران  

شام بوفه)ساعت:  –( 00388چک این هتل )ساعت  –جزیره 

38388 ) 

 

 
 

 Kelingking - 03:8الی  0388صبحانه در هتل :ساعت 

Cliff Point –  بازدید ازAngel’s Billabong – 

  – ih Hug (Broken BeachPas)بازدید از ساحل 

  –بازدید از ساحل کریستال  – 033:8ناهار : ساعت : 

 چک این در هتل اوبود -  Bali horborبازگشت به 

 

 

 

 

 

 – Tegenunganبازدید از آبشار  – 03:8حرکت ساعت 

ناهار با  –بازدید از آتشفشان باتور –بازدید از جنگل میمون ها  

 - Pura Tirta Empul ز معبد بازدید ا –ویو آتشفشان 

 بازدید از مزرعه برنج  –بازدید از کشت قهوه اوبود 

 

 
 

 Ayung Riverروز نهم: رفتینگ در رودخانه 
 

 

 

 بازگشت به تهران

 سفر خوشی را برای شما آرزومندیم

 

 

 

 

 روز اول

 روز دوم

 روز سـوم

 روز پنجـم 

 روز ششـم  

 روز هفتـم 

 روز هشتـم 

 خدایانین ـرنامه ســفر به سرزمب
 

 روز چهارم

 روز نهم 

 روز دهم 



 
 
 

 
 


