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بشرگظبل زر  طزّیض

ّ ترتَ  اتبق ز
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 اضبفَ تخت

بشرگظبل 

زر اتبق 

 یک ترتَ

تب  6کْزک 

طبل زر  12

 ترت اضبفَ

تب  2کْزک 

طبل  5

 Mumbai Goa Mumbai Goa بسّى ترت

The Emerald Na Goa Grande 4* 

BB BB 470 660 330 160 

BB ALL 610 800 470 300 

The Emerald Sun Village 4* 

BB BB 495 715 335 160 

BB ALL 630 850 470 295 

The Lalit OR Waterstone Chances resort 5* BB BB 570 865 385 160 

The Lalit OR Waterstone Fortune Miramar 5* 

BB BB 635 995 405 160 

BB ALL 730 1090 500 255 

The Lalit OR Waterstone 
Caravela Beach 

Resort 
5* BB BB 700 1125 480 160 

The Lalit OR Waterstone Grand Hyatt 5* BB BB 830 1380 535 160 

 فَق تِ دالر هی تاضذ هثالػ

 زس کَ بَ  هببلغ فْق اضبفَ هی گززپزّاس هی ببشًْع ًزخ بلیت بزاطبص 

 تْهبى هی ببشس. 2169999اس هبلغ شزّع ًزخ پزّاس ایزاى ایز 

04 MAY 

04 MAY – 30 SEP 

BG /98/ 01 
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   برای تمبم لحظبت شمب برنبمه داریم روزهبی تور 

 روز اول

 رسيدن به بمبئي :

 
تِ هحض رسيذى ًوايٌذُ ها تا ضوا هاللات كزدُ ٍ ضوا را تِ ّتل هحل الاهتتاى ّذايت هی ًوايذ . تالی رٍس ٍلت آساد در اختيار 

 . است  خَدتاى
 

 روز دوم

 بمبئي:

هيزٍيذ كِ ًطاى هزسي اصلی هاهثی هی تاضذ . ايي طاق اس جٌس تاسالت  وزاُ تا تَر ًين رٍسي تِ تاسديذ درٍاسُ ٌّذتعذ اس صثحاًِ ّ

هی تاضذ . اس كٌار كليساي افؽاى هی  4244در لة آب تزپا ضذُ تا يادآٍر تاسديذ پادضاُ جزج پٌجن اس ايي هستوزُ در  4291سرد ، د ر 

راضتزا ٍ جادُ هاريي هی گذرين كِ هَسَم تِ گزدًثٌذ هلكِ هی تاضذ . اس هعثذ جيي ٍ تاغ ّاي هعلك ًيش گذرين . اس دتيزخاًِ دٍلت هوْا

تاسديذ هی كٌين كِ جلَُ اي تا ضكَُ اس ضْز را ارائِ هی ًوايذ . چَپاتی ٍ هاًی تْاٍاى را ًيش هَرد تاسديذ لزار هی دّين كِ هحل 

ثی هی تاضذ . اس كٌار هسجذ حاجی علی ًيش عثَر هی كٌين كِ همثزُ اي تِ ياد يك لذيس سكًَت هْاتوا گاًذي حيي تاسديذّايص اس هاه

هتز دٍرتز در دريا تَدُ ٍ تَسيلِ راّی تِ سزسهيي اصلی هتصل هی ضَد . در اداهِ تاسديذ ، اس تاسار  055هسلواى در جشيزُ اي 

 ز كِ پز رفت ٍ آهذ است ديذار هی ًوائين . ضة ٌّگام تِ ّتل تاس هی گزديذ .گزافَرد ٍ فَارُ فلَرا در للة ضْ
 

 روز سوم

 :  گوا

 ها تا  تعذ اس صثحاًِ ًوايٌذُ ها ضوا را تِ فزٍدگاُ اًتمال هی دّذ تا تا پزٍاس  تِ همصذ گَا تزٍيذ . در ٌّگام رسيذى تِ گَا ، ًوايٌذُ

 است  ی رٍس ٍلت آساد در اختيار خَدتاىتتاى ّذايت هی ًوايذ . تالضوا ديذار كزدُ ٍ ضوا را تِ ّتل هحل الاه
 

 روز چهبرم

 :  گوا   

صثحاًِ را در ّتل صزؾ هی ًوائين . سپس تِ تَر ًين رٍسي گزدش در گَا هی رٍيذ كِ اس پاي تپِ ّاي آلتيوَ تزاي هٌظزُ ًفس گيز 

يي تٌذر طثيعی هارهگَا در ٌّذ ، تِ دًٍا پاال هی رٍيذ . اس آًجا راّی گَاي پاًجين ٍ رٍدخاًِ هاًذٍي آؼاس هی ضَد . تزاي ديذى تشرگتز

لذين هی ضَيذ تا تا سيليكاي تَم حثسَس را هَرد تاسديذ لزار دّين كِ تذى لذيس فزاًسيس صاٍيِ در هحفظِ اي ًمزُ اي لزار 

تاى هاًٌذ سٌت پيتزس )رٍم( ساختِ ضذُ ٍ گزفتِ است . سپس تِ سٌت كسيذرال ، تشرگتزيي كليسا در ضزق هی رٍين . سٌت كج

كليساي تاًَ رٍساري ٍسٌت هًَيكا هی تاضذ . ّوچٌيي اس ضْز پاًاجی ًيش تاسديذ هی كٌين كِ ضْزي تسيار كَچك ٍ ًطاًی اس يك 

اضافی هْيا  پايتخت ايالتی است . تعذاسظْز تزاي فعاليت ّاي دلخَاُ آساد است )در صَرت ًياس ٍسايل حول ٍ ًمل ضْزي تا ّشيٌِ

 است .(
 

 روز پنجم
 :   گوا

 صثح صثحاًِ را در ّتل صزؾ هی كٌين . كل رٍس در اختيار خَدتاى است تا اس ساحل لذت تثزيذ . ضة ٌّگام تِ ّتل تاس هی گزديذ 
 

 روز ششم
 :     گوا

 ذ . ضة ٌّگام تِ ّتل تاس هی گزديذ صثح صثحاًِ را در ّتل صزؾ هی كٌين . كل رٍس در اختيار خَدتاى است تا اس ساحل لذت تثزي
                                                                                                     

 روز هفتم
 :  گوا

 س هی گزديذ صثح صثحاًِ را در ّتل صزؾ هی كٌين . كل رٍس در اختيار خَدتاى است تا اس ساحل لذت تثزيذ . ضة ٌّگام تِ ّتل تا
 

 برگشت به تهران روز هشتم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


