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بالی یكي از نحبىبترين نقاصد گردشگري در جهان ني باشد. اين جزيره سالها به عنىان بهترين جزيره از طرف نجله بين بالی: 
 .ديده استالهللي نسافرت انتخاب گر

سىاحل زیبای نىسادوا در بالی در رده بندی جهانی ، رتبه پنجهین ساحل زیبای جهان را کسب نهىده است. این ننطقه نجهىعه 
ای از هتلهای نجلل و رستىرانهای رویایی و کشتیهای تفریحی لىکس و... را دارد و بعنىان یکی از نیزبانان نناسبتهای سیاسی 

درجهان نی باشد
 
 

 درجــه نىع اتاق هتــل ردیف
 اتاق دوتخته
 )نفر اضافه(

 اتاق یک تخته

 
کىدک با 

 تـخت
(21-6) 

 
کىدک بدون 

 تـخت
(6-1) 

 نىقعیت

1 WHITE ROSE SUPERIOR 4 231 401 242 144 KUTA 

1 KUTA PARADISO DELUXE 5 324 592 313 144 KUTA 

3 KUTA PARADISO  DELUXE POOL 5 411 761 313 144 KUTA 

4 THE ANVAYA DELUXE 5 444 882 - 144 KUTA 

5 AYODYA RESORT DELUXE 5 445 805 416 149 NUSA DUA 

6 MELIA GUEST ROOM 5 499 920 416 164 NUSA DUA 

7 GRAND HYATT GRAND ROOM 5 559 1066 339 149 NUSA DUA 

8 SOFITEL LUXURY 5 641 1221 454 203 NUSA DUA 

9 RITZ CARLTON 
SAWANGAN 

SUITE 
5 908 1724 645 203 NUSA DUA 

11 SOFITEL 
LUXE PLUNGE 

POOL 
5 928 1762 416 203 NUSA DUA 

11 RIMBA JIMBARAN HILL SIDE 5 905 1708 462 195 JIMBARAN 

11 AYANA RESORT VIEW 5 1226 2359 577 180 JIMBARAN 

11 PADMA RESORT SUPERIOR 5 767 1448 - 149 UBOD 

11 CHAPUNG UBOD 
DELUXE 

POOL 
5 1035 1969 508 241 UBOD 

 "قیهت های فـىق بر حسـب دالر نی باشد" 

 پرواز به شرح زیر می باشد که به  مبالغ فىق اضافه می گرددنىع نرخ بلیت براساس 
 ناموت می باشد  10.490.000 قطر ایرویزشروع نرخ پرواز  

 

29JAN 
18MAR19 – 20MAR19 

BALI/NOWRUZ/
1 

 

 $ میباشد که به صىرت مجزا محاسبه میگردد55 مبلغ ویزا
 



 

 
  

 خدنـات تـىر:

 یک گشت شهری با ناهار..

 قطر ایرویز.پرواز رفت و برگشت .             

 . ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی.

 . . هفت شب اقانت در هتل به ههراه صبحانه

 . بیهه نسافرتی

 . سیهکارت برای هر اتاق

 شرایط کنسلی : 

 ی بعد از رزرو سىخت کانل نی باشدکنـسل

 
 

 

 تاریخ پرواز ساعت ورود ساعت حرکت ینسیر پرواز 
 دوحه-تهران

 بالی-دوحه
11:11 11:11 18 MAR-20 MAR 
17:11 18:11 18 MAR-20 MAR 

 دوحه-بالی
 تهران-دوحه

19:11 11:11 26 MAR-28 MAR 
11:11  11:11 27 MAR-29 MAR 



 
 لطفـا به نکات زیـر تـىجه فـرنـایید :            

 ىریستی در کشىر نقصد طبق قانىن هتل داری برعهده نسافر نیباشد.هرگىنه نالیات ت -1

 هتل چارتر بىده، قابل استرداد نبىده و غیر قابل تغییر نی باشد. -1

 هزار یىرو نیباشد. 10سقف نبلغ بیهه  -1

 . داشتن پاسپىرت جداگانه برای تهانی نسافرین در هر رده سنی الزانی نی باشد -1

 به نفر سىم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق نی گیرد . -1

و  ناه اعتبار از تاریخ سفر( و نهنىعیت خروج از کشىر به عهده ی آژانس درخىاست کننده 7طبق قىانین هىاپیهایی، نسئىلیت کنترل گذرنانه از هرلحاظ )حداقل  -6

 نسافر نی باشد.  

 روز کاری زنان نیبرد و در صىرت ریجکت شدن یا تاخیر در صدور ویزا شرکت دلتابان هیچگىنه نسئىلیتی را نهیپذیرد. 11روز و حداکثر  7اخذ ویزای اندونزی حداقل  -7

 ندارک نىرد نیاز برای دریافت ویزا:     

 ناه اعتبار از تاریخ سفر. 7اصل گذرنانه با حداقل  -1

 زنینه سفید جدید )نتفاوت از گذرنانه(. 1*1دو قطعه عکس رنگی  -1

 .بالیرفت و برگشت هىاپیها به نقصد بلیط  -1

 کپی کارت نلی. -1

 کپی تهام صفحات شناسنانه. -1

 .به ازای هر نفر نیلیىن ناموت 11سه ناهه با حداقل نانده تهکن نالی یا پرینت حساب  -6

  نگلیسی باشد و بانک صادر کننده آن را نهر کند.پرینت حساب باید به زبان اگىاهی تهکن نالی یا 

 اقل یک صفحه سفید برای چاپ ویزا داشته باشد.پاسپىرت باید حد 

  کپی شناسنانه ، کارت نلی ، رزرو هتل و پرواز حتها باید روی برگه های جداگانه و در قطعA4 .باشد 

 نیلیىن ناموت الزانی نیباشد. 11برای افراد نجرد سپردن ضهانت نانه بانکی شخص ثالث به نبلغ  -7        

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


