
 

 

 

 

 . در غد نتلغ جَر ةً ٌيگام ثتث ىام الزانی اشث50 ناه اعحتار و پرداخث 7 پاشپَرت ةا حداقل :ندارک

،  یَرو10000ةیهً نصافرجی جا شقف ، جراىصفر از فرودگاٌی، ةلیط رفث و ةرگظث ةا ٌَاپیهایی قظم ایر،  اقانث در ٌحل ٌهراه ةا غتحاىً  طب4  :خدنات جَر 

  راٌيهای فارشی زةان ةرىانً ٌای نَشیقی عرفاىی

نصجد طهس جتریزی، طاوس ةاةا ةً ٌهراه ىاٌار و ةلیط، نراشم ةزرگداطث نَالىا  ، (طانل نَزه و نقتره نَالىا )در غَرت در خَاشث گظث طٍری  * :جَضیحات 

نصئَلیث کيحرل * ، .در غَرت افزایض ىرخ دالر قیهث پکیج ٌا افزایض پیدا نی کيد* ، .ونان ةً نتالغ فَق اضافً نی گردد ت000/700ةً ٌهراه رقع شهاع نتلغ 

  .در غَرت در خَاشث ٌحل ٌای دیگر در قَىیً ةً غَرت پکیج ٌَایی انکان پذیر نی ةاطد* ، .پاشپَرت ةً عٍده نصافر نی ةاطد

 

 

 ٌحل

 

  آذر27-23  آذر23-19 درجً ٌحل
 

 نَقعیث
  جخح1ً  جخح2ً  جخح1ً  جخح2ً

ES(OTEL) Boutique 
BB 

  دقیقً پیاده جا نقتره4 000/900/49 000/900/47  000/900/44 000/900/42

ICON 3* BB 000/900/45 - 000/900/49 - 3دقیقً پیاده جا نقتره  

SEMA OTEL 3* BB 000/900/47 000/900/51 000/900/52 000/900/56 100نحر پیاده جا نقتره  

ANEMON 5* BB 000/900/47 000/900/53 000/900/52 000/900/59 10دقیقً ةا ناطیو جا نقتره  

OZKAYMAK 

PARK 
3* BB 000/900/49 000/900/59 000/900/53 000/900/66 7دقیقً ةا ناطیو جا نقتره   

BAYKARA 3* BB 000/900/49 000/900/58 000/900/54 000/900/63 5دقیقً پیاده جا نقتره  

BAIR 5* BB 000/900/52 000/900/63 000/900/57 000/900/68 7دقیقً ةا ناطیو جا نقتره  

MERAM PARK 3* BB 000/900/52 000/900/54 000/900/57 000/900/59 5دقیقً پیاده جا نقتره  

RAMADA 

PLAZA 
5* BB 000/900/52 000/900/63 000/900/57 000/900/65 15دقیقً ةا ناطیو جا نقتره  

OZKAYMAK 

KONYA 
4* BB 000/900/52 000/900/64 000/900/56 000/900/69 7دقیقً ةا ناطیو جا نقتره  

SELCUK 

MOLANA 
4* BB 000/900/53 000/900/60 000/900/58 000/900/65 5دقیقً پیاده جا نقتره  

PASA PARK Boutique 000/900/55 000/900/65 000/900/59 000/900/69 7دقیقً پیاده جا نقتره 

HILTON 

GARDEN INN 

4* BB 000/900/59 000/900/72 000/900/64 000/900/77 5دقیقً پیاده جا نقتره  

HICH HOTEL Boutique 000/ 900/73 - 000/900/78 - روةروی نقتره 

BALIKCILAR 4* BB 000/900/58 - 000/900/63 - روةروی نقتره 

RUMI Boutique 000/900/57 - 000/900/62 - روةروی نقتره 

 . جَنان نی ةاطد000/150ىرخ اطفال زیر دو شال . ىرخ ةزرگصال نی ةاطد% 65 شال 2-6ىرخ اطفال . ىرخ ةزرگصال نی ةاطد% 85 شال 6-12ىرخ اطفال 

 


