05 MAY
05 MAY
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هتل

درجه

FLORIA HOTEL

*4

شهر

 360دالر
+

 33دالر

نرخ پرواز
 375دالر

PERISSIA HOTEL

+

کاپادوکیا
DOUBLE TREE BY HILTON

نفر در اتاق دو تخته (نفر اضافه)

شب اضافه

*5

ANATOLIAN HOUSES

 39دالر

نرخ پرواز
 405دالر
+

 50دالر

نرخ پرواز
 475دالر
+

 74دالر

نرخ پرواز

پرواز بصورت سیستمی بوده و نرخ آن در زمان رزرو به پکیج اضافه می گردد.

خدمات تور
 3شب اقامت در هتل  4یا  5ستاره
 1گشت شهر ی تمام روز
 3وعده صبحانه
ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت از آنکارا به کاپادوکیا و از کاپادوکیا به آنکارا

برای تمام لحظات شما برنامه داریم
پرواز از تهران به فرودگاه آنکارا  ،خوشامدگویی در فرودگاه ،

روز اول

ترانسفر به کاپادوکیا  ،بازدید از دریای نمک و کاروانسرای آکسارای
در مسیر  ،انتقال به هتل و تحویل اتاق ها

صرف صبحانه در هتل  ،گشت تمام روز کاپادوکیا شامل  :موزه

روز دوم

گورمه بصورت پانورامیک و درخت آرزو ها  ،موزه شهر زیرزمینی
درین کویو  ،دره ایهالرا  ،عبادتگاه سلیمه  ،خرید زیور آالت و سنگ
های قیمتی  ،صرف ناهار در طول گشت
روز آزاد  ،پیشنهاد ما  :تور بالن به همراه صرف صبحانه  ،بازگشت

روز سوم

به هتل  ،استراحت و عصر تور  ATVیا شرکت در برنامه شب ترک

صرف صبحانه  ،انتقال فرودگاهی از کاپادوکیا به آنکارا برای پرواز

روز چهارم

به تهران

تورهای آپشنال:
-

تور یکروزه بازدید از مناطق دیدنی کاپادوکیا ( 675,000ناموت) شامل :
➢ قلعه اوچ حصار
➢ موزه گورمه
➢ دهکده چاوشین
➢ پاشا باغ
➢ بازدید از صناع سفالی منطقه
➢ دره دورنت
➢ کله قندی های سه زیبا

-

شب ترک شامل  :نمایش رقص محلی به همراه غذا و ترانسفر ( 825,000ناموت)

-

تور بالن به همراه صبحانه ( 2,550,000ناموت)

-

موتورسواری  ATVبه مدت  2ساعت ( 600,000ناموت)

نکات مهم :
 مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور ،به عهده مسافر و یا آژانس همکار است. امکان جابجایی هتل ها وجود دارد و در صورت جابجایی ،هتل با سطح کیفی مشابه یا باالتر ارائه می گردد. تمامی گشت ها بدون کم و کاست انجام می شود ،ولی امکان جابه جایی برنامه ها وجود دارد . درصورتی که مسافران تمایل داشته باشند از گشت های دیگری بهره مند شوند ،می توانند درخواست خود را به آژانس ارائه نمایند . درصورتی که مسافران تمایل داشته باشند تعداد شب های بیشتری اقامت داشته باشند ،می توانند درخواست خود را به آژانس ارائه نمایند. -ایرالین پیشنهادی برای تور کاپادوکیا  ،پرواز ماهان می باشد که مبلغ بلیط ،هنگام ثبت نام به مبالغ تور اضافه خواهد شد .

مدارک مورد نیاز:
 -اصل گذرنامه امضا شده با حداقل  7ماه اعتبار از پایان سفر

تذکر  :مسافر موظف است هنگام ثبت نام کل مبلغ تور را پرداخت نماید.
توجه
 -تمامی هتل ها براساس اولین نوع اتاق استاندارد گارانتی شده است.

شرایط کنسلی
 -با توجه به اینکه هتل ها گارانتی می باشند ،امکان کنسل و یا تغییر تاریخ تور میسر نیست.

