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 چهار تخت سه تخت دو تخت تاریخ هتل ردیف
سوئیت یک 

 تخت 3خوابه 

سوئیت یک 

 تخت 4خوابه 

سوئیت دو 

 تخت 4خوابه 

 پارمیدا 1

 شب 3

 ــــ ــــ ــــ ــــ 8202 8422 82/18-28/21

 3122 8502 ــــ ــــ 3122 3022 28/21/20/21

 8532 8222 3122 ــــ 8502 3422 20/21-22/21

 8502 ــــ 8222 8022 8022 3122 22/21-11/21

 ــــ ــــ ــــ ــــ 8302 8022 11/21-14/21

 ــــ ــــ ــــ ــــ 1222 1522 14/21-10/21

 شب 5

 ــــ ــــ ــــ ــــ 4822 0122 82/21-20/21

 4522 4322 ــــ ــــ 4522 0022 28/21-22/21

 4322 ــــ 4532 ــــ 4802 0822 20/21-11/21

 ــــ ــــ ــــ ــــ 4102 0122 20/21-13/21

 ــــ ــــ ــــ ــــ 4102 0222 22/21-14/21

223 320 322 322 322 322 سرویس اضافه  
 

 زمین تنیس  -استخر و سونا  -شام بوفه -ناهار بوفه -صبحانه بوفه -خدمات رایگان هتل: استقبال فرودگاهی* 

 خرید پکیج نوروزی فقط به صورت تسویه کامل می باشد. .1

 هزار تومان می باشد. 111تور کمیسیون  .2

بلیت متغیر بوده و خواهشمند است نرخ دقیق تور را در سیستم رزرواسیون آنالین دلتابان قسمت  نرخ تور با توجه به افزایش یا کاهش .3

 بلیت هتل و هواپیما مشاهده و یا با کانتر مربوطه چک فرمائید.

 سال با کانتر مربوطه چک شود. 5-2نرخ نوزاد و کودک  .4

 هر نوع اصالحاتی در سیستم مستلزم پرداخت جریمه می باشد. .5

 ایگان در هتل استرداد نمیگردد و بابت استفاده نکردن آن هزینه ای عودت نمی شود.خدمات ر .6

در رزروهای نوروزی دسترس بودن تلفن همراه وارد شده از طرف خریدار الزامی می باشد و درصورت بروز هر گونه تغییر در رزرو  .7

 عواقب ناشی از آن به عهده شخص رزرو گیرنده می باشد.

اسامی تمامی مسافرینی که قصد سفر دارند را در سیستم درج نمائید، پذیرش افرادی که اسامی آنها در لیست وجود در زمان خرید،  .8

 نداشته باشد امکان پذیر نمی باشد.

 فروردین می باشد. 16اسفند تا  27منو بوفه رایگان رستوران از تاریخ  .9

  رفته شود.نوروزی بصورت تلفنی استعالم گ و تورهای جهت استرداد اقامت .11

را با کانتر مربوطه چک فرمائید تورخواهشمند است نرخ دقیق   

 


