
 

 
 

   97 نوروز  تورهای هوایی ویژه
 

 26/11/96تاریخ:                                                                              شب  پنج تور اختصاصی شهر باکو 
 110/2018 شماره پکیج:  ، راهنمای تور، یک گشت شهری از مناطق دیدنی ، تاریخی و یک نهار عالیکیلو بار  30هواپیمایی ماهان با پرواز 

 
 

 

هزار  500 فروردین 3و برای تاریخ تومان هزار  003فروردین  2و  1تاریخ های برای 

 خواهند داشتنرخ  کاهشتومان 
   ومان می باشدت 000005، زیر دوسال   ومانت 0000091سال بدون تخت  6تا  2کودک 

 
فرودگاهی ، هتل با ترانسفر کامل  ، تی، بیمه مسافرتیویزا توریس، چمدان برای هر نفر کیلو   30 باماهان هواپیمایی بلیط رفت و برگشت با  ***

از بام باکو و شهید لر بازدید :  نهار ساحلیگشت شهری با  اتاق با ویو دریا یا اتاق بالکن دار هزینه مجزا دارد ()  و با منظره ویوی عادیصبحانه 
پذیرایی در ، با پرداخت ورودیه  ونیز باکو و پارک ملیبازدید از شهر قدیمی باکو و قلعه دختر ( ، )  قاالو قیز از ایچری شهر خیابانی ، بازدید 

                   برگشت به هتلآتشکده معروف سورخانی مرکز فرهنگی حیدر علی اف و حلی به صرف ماهی سفید تازه خزر، بازدید از رستوران مخصوص سا
 

 باشد(می پروازها به صورت چارتر و غیر قابل استرداد )بلیط 
       بازدید از خیابان تارگویی ، میدان پرچم و پارک ملی به همراه پذیرایی ، (پذیرایی ویژه با  گشت شبهای باکو ) 

  ⭐ دالر 40⭐تانبولی    اس –بی نظیر و کامل در رستوران آذری با منوی کامل شام و با اجرای موسیقی شاد شاد آذری 
                      

همراه             و گنجلیک مال به مال 28کیلومتری باکو ، مرکز خرید   15مراکز خرید در یک روز مراکز خرید بزرگ صدرک و بینه در  :گشت خرید 
  دالر 25سال   6هر نفر باالی ایرانی با سرویس کامل  ر در رستورانپذیرایی مخصوص نها

                              

 ستاره
Stars 

 تخته 2
(DBL  ) 

 تخته 1
(SGL  ) 

 نفر سوم
 ( EXT) 

 ت 3450000 ت 4050000 ت 3480000 3                  بهترین  نقطه مرکز شهر  -هتل جیره 
 ت 3450000 ت 4050000 ت 3480000 3                             بهترین  نقطه مرکز شهر  - دیپلماتهتل  

 ت 3450000 ت 4050000 ت 3480000 3                  بهترین  نقطه مرکز شهر  - ایمپایرهتل  
 ت 3800000 ت 4400000 ت 3900000 4       کیلومتر  1فاصله تا مرکز شهر  -هتل قفقاز سیتی 

 ت 3800000 ت 4400000 ت 3850000 4     کیلومتر  2فاصله تا مرکز شهر  -هتل قفقاز اسپرت 
 ت 4300000 ت 5780000 ت 4380000 4 بهترین  نقطه مرکز شهر  -رادیسون هتل پارک این 

 ت 4400000 ت 5880000 ت 4480000 4 بهترین  نقطه مرکز شهر  -هتل هالیدی این  

 ت 4400000 ت 5880000 ت 4480000 4     بهترین  نقطه مرکز شهر      -(  نوساز هتل وینتر پارک )

 ت 4200000 ت 5300000 ت 4300000 5 بهترین  نقطه مرکز شهر   -هتل رنسانس ) نوساز( 
 ت 4300000 ت 5400000 ت 4400000 5     کیلومتر  3فاصله تا مرکز شهر   - پولمنهتل  

 ت 4700000 ت 6290000 ت 4790000 5     کیلومتر  2فاصله تا مرکز شهر   -هتل  فیرمونت 
 ت 6100000 ت 7450000 ت 6200000 5     بهترین  نقطه مرکز شهر         - ورسیزنز هتل  ف


