
 

 
 

  

 

  2018/ 101 :پکیج                                      96ز و نورو  96ذربایجان ویژه زمستان رزرو هتل های آ

اره هتل
ست

 

 ) هرشب به دالر $( 97نوروز  )هر شب به دالر $(  96زمستان 

 تخت اضافه دو تخته یک تخته تخت اضافه دو تخته یک تخته

 --- --- --- 15 45 40 3 مرکز شهر میدان آزادلیق –کاسپین 
 30 80 70 15 45 40 3 مرکز شهر خیابان تارگوویی –نمی 
 30 90 80 15 45 40 3 مرکز شهر ) ایچری شهر (  -جیره 

 30 90 80 20 55 45 3 مرکز شهر جنب بانک مرکزی –دیپلمات 
 30 90 80 20 60 45 3 مرکز شهر خیابان خاقانی  -ایمپایر 
 --- --- --- 70 60 50 4 منطقه نریمانوف –بوسفور 

 20 70 60 20 60 55 4 خیابان بابک –دیز 
 30 90 80 15 60 55 4 میدان فواره ها -آزکوت 

 30 100 90 15 60 55 4 میدان فواره ها –بریستول 
 --- --- --- 20 60 55 4 منطقه گنجلیک –آناتولیا 

 --- --- --- 20 60 55 4 ن نظامیمیدامرکز شهر   -گرند 
 --- --- --- 20 60 55 4 فواره ها مرکز شهر میدان –سون روم 

 30 80 70 70 60 50 4 منطقه نریمانوف –عسکر 
 --- --- --- 20 70 60 4 مرکز شهر میدان آزادلیق  -ریگز 

 --- --- --- 20 70 60 4 منطقه علمالر  -لیک پلس 
 30 100 85 20 70 60 4 مرکز شهر میدان آزادلیق –گنجلی پالزا 

 30 100 90 20 70 60 4 مرکز شهر جنب بانک مرکزی –سنترال پارک 
 30 120 100 30 75 60 4 میدان پرچم –ریویرا 
 --- --- --- 30 80 70 4 مرکز شهر خیابان نظامی –دندر 

 30 130 120 30 100 90 4 می 28مرکز شهر  –استی بریج 
 40 160 140 30 100 90 4 مرکز شهر )ایچری شهر( –شاه پلس 

 60 165 150 30 110 90 4 مرکز شهر جنب تارگوویی –وینتر پارک 
 45 150 140 50 130 120 4 مرکز شهر میدان آزادلیق –هالیدی این 

 50 140 130 50 130 120 4 مرکز شهر پارک بلوار –پارک این رادیسون 
 25 110 100 30 95 80 4 خیابان تبلیس –قفقاز سیتی 
 25 110 100 30 95 80 4 سفیدجنب شهر  –قفقاز اسپرت 
 --- --- --- 30 95 80 5 منطقه علمالر –قفقاز پوینت 

 30 130 120 40 90 80 5 منطقه علمالر –رنسانس پلس 
 40 115 105 40 90 80 5 تبلیس خیابان –گرند اروپا 

 --- --- --- 40 110 100 5 میدان پرچم –گلدن کاست 



 

 
 

  

 

 

 تر میشودآوریل ارزان 5% تا 15مارچ قیمت های باال و پس از آن  25به  19برای تاریخ های  هتل بلوار و هتل اینتوریستنکته: 

ساعت  رزرو هتل در باکو با صبحانه کامل و متناسب با هر هتل میباشد و برای سرویسهای نهار و شام قیمتها متفاوت خواهد بود
 ظهر می باشد.  12 : 00عصر و ساعت تحویل اتاق یا چک اوت  15:  00ورود به اتاق یا چک این 

 **** تورهای پیشنهادی ما را به دلخواه به پکیج اضافه کنید**** 

 دالر 20نفر هر نفر  4دالر ، باالی  25نفر هر نفر  4دالر ،  30هر نفر نفر رفت و برگشت  2ترانسفر فرودگاهی تا  :ترانسفر فرودگاهی

 
و گنجلیک مال  مال 28کیلومتری باکو ، مرکز خرید   15خرید در یک روز مراکز خرید بزرگ صدرک و بینه در مراکز  گشت مراکز خرید:

 دالر 25سال   6هر نفر باالی      ایرانی با سرویس کامل رستورانپذیرایی مخصوص نهار در همراه  به
 

 از خیابان تارگویی ، میدان پرچم و پارک ملی به همراه پذیرایی در رستوران آذری با منوی کامل شام بازدید گشت شبهای باکو:
 دالر 35سال  6هر نفر باالی       استانبولی –و با اجرای موسیقی شاد شاد آذری 

اره هتل
ست

 

 )هر شب به دالر $( 97نوروز  )هر شب به دالر $( 96زمستان 

 تخت اضافه دو تخته یک تخته تخت اضافه دو تخته یک تخته

 --- --- --- 40 110 100 5 منطقه علمالر –پولمن 
 60 160 130 40 110 100 5 منطقه علمالر –حیات ریجنسی 

 -- --- --- 40 130 120 5 منطقه خطایی –اکسلسیور 
 55 170 150 40 130 120 5 میدان پرچم –اینتوریست 

 55 170 150 40 130 120 5 رو به روی شهر سفید )ساحلی( –بلوار 
 80 180 160 60 170 160 5 بام باکو –فیرمونت 
 --- 190 170 ------ 195 175 5 میدان آزادلیق پارک بلوار –هیلتون 

 80 230 210 70 210 190 5 میدان آزادلیق پارک بلوار –جی دبلیو ماریوت 
 --- --- --- 340 270 250 5 میدان آزنفت )ایچری شهر( –فور سیزنسز 

 --- --- --- 40 140 120 5 شهرستان قبله –ریور ساید 
 --- --- --- 40 110 90 5 شهرستان قوبا –ریکسوس 

 --- --- --- 30 110 90 5 شاماخیشهرستان  –شاماخی پلس 
 --- --- --- 40 130 110 5 شهرستان قوسار )منطقه اسکی( –پارک چلت 
 --- --- --- 40 140 120 5 شهرستان قوسار )منطقه اسکی(  -پیک پلس 

 --- --- --- 40 140 120 5 شهرستان قوسار )منطقه اسکی( -شاهداق 
 --- --- --- 40 140 120 5 شهرستان نفتاالن –گاشالتی 


