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تهران - خیابان شهید بهشتی - میدان تختی - ابتدای خیابان سورنا- نبش کوچه آریا وطنی پالک 48 واحد 1- ساختمان مهرپرواز

اطالعات

ساعتمسیر Dateمدلتاریخ شماره روز هفته

(IKA-ADB) 23:15:00تهران-ازمیر Aug.20.202201.05.29ASEMAN 6590 شنبه

(ADB-IKA) 02:45:00ازمیر-تهران Aug.28.202201.06.06ASEMAN 6591 یکشنبه

لیست هتل

کودک6-2کودک 12-6اتاق 1 نفرههرنفردر دوتختنام مدل-دید-سرویسموقعیت

PINETA CLUB - 3*181,300,000224,600,000120,600,000 MARMARISSTANDARD-LAND VIEW-ALL 185,000,000

PINETA DELUXE - 4*200,600,000252,600,000126,400,000 MARMARISSTANDARD-LAND VIEW-ALL 285,000,000

BLUE BAY PLATINIUM - 5*252,600,000331,500,000142,000,000 MARMARISSTANDARD-LAND VIEW-ALL 385,000,000

LABRANDA MARES - 5*257,000,000419,400,000143,300,000 MARMARISSTANDARD-BUNGALOW-ALL 485,000,000

GREEN NATURE RESORT - 5*271,800,000360,400,000147,800,000 MARMARISSTANDARD-CLUB ROOM-ALL 585,000,000

LABRANDA MARES - 5*276,800,000459,000,000149,300,000 MARMARISSTANDARD-LAND VIEW-ALL 685,000,000

GREEN NATURE RESORT - 5*281,500,000374,900,000150,700,000 MARMARISSTANDARD-MAIN BUILDING-ALL 785,000,000

LABRANDA MARES - 5*286,700,000478,800,000152,200,000 MARMARISSTANDARD-SEA VIEW-ALL 885,000,000

SENTIDO ORKA LOTUS BEACH - 5*291,100,000389,300,000153,600,000 MARMARISSTANDARD-LAND VIEW-UALL 985,000,000

SENTIDO ORKA LOTUS BEACH - 5*300,700,000403,800,000156,500,000 MARMARISSTANDARD-SEA SIDE VIEW-UALL 1085,000,000

MARMARIS PALACE - 5*310,300,000418,200,000159,300,000 MARMARISSTANDARD-BUNGALOW-UALL 1185,000,000

SENTIDO ORKA LOTUS BEACH - 5*310,300,000418,200,000159,300,000 MARMARISSTANDARD-SEA VIEW-UALL 1285,000,000

GREEN NATURE DIAMOND - 5*316,100,000426,900,000161,100,000 MARMARISSTANDARD-LAND VIEW-ALL 1385,000,000

MARMARIS PALACE - 5*316,100,000426,900,000161,100,000 MARMARISSTANDARD-LAND VIEW-UALL 1485,000,000

GREEN NATURE DIAMOND - 5*325,800,000441,300,000164,000,000 MARMARISSTANDARD-SEA SIDE VIEW-ALL 1585,000,000

MARMARIS PALACE - 5*325,800,000441,300,000164,000,000 MARMARISSTANDARD-SEA VIEW-UALL 1685,000,000

GRAND YAZICI CLUB TURBAN - 4*335,400,000576,100,000166,900,000 MARMARISSTANDARD-LAND VIEW-UALL 1785,000,000

GREEN NATURE DIAMOND - 5*335,400,000454,800,000166,900,000 MARMARISSTANDARD-SEA VIEW-ALL 1885,000,000



خدمات تور

تور مارماریس : بلیط رفت و برگشت پرواز  آسمان فرودگاه ازمیر (مستقیم)  | 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل | ترانسفر  فرودگاهی | لیدر فارسی زبان |  پوشش بیمه مسافرتی

کرونا تا سقف 10000 یورو

توضیحات تور

ساعت پرواز رفت پنجشنبه ها 23:15  ساعت پرواز برگشت جمعه ها 02:45 فرودگاه ازمیر

ساعت پرواز رفت شنبه ها 23:15  ساعت پرواز برگشت یکشنبه ها 02:45 فرودگاه ازمیر

شماره پرواز رفت 6590  و شماره پرواز برگشت 6591 ایرباس 340 آسمان

توجه :  قیمت تور اتاق دبل ؛ برای 2 نفر و اتاق تریپل برای 3 نفر میباشد  ////**********   ///**********

نرخ نوزاد 9.900.000 ریال و نت

نرخ تور برای کودک بر مبنای یک کودک  در یک اتاق میباشد .در صورت وجود دو کودک در یک اتاق, لطفا با کانتر مربوطه هماهنگ کنید.

درصورت درخواست اقامت تک (بدون پرواز رفت و برگشت) مبلغ  40.000.000 ریال از تور کسر میشود.

در صورتی که از یک طرف پرواز تور استفاده نشود مبلغ 20.000.000 ریال از تور کسر میشود.

مدارک مورد نیاز

اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی پی سی آر با اعتبار 72 ساعت و یا کارت واکسیناسیون دیجیتال با کیو آر کد و گذشت 14 روز از دوز دوم (به جز واکس های ایرانی) 

برنامه سفر


