
 

 
 

 

 شرکت مسافرتی باکو گشت 97روز نو  زمینیتورهای 
 

 40111/2018شماره پکیج:                     حرکت از تهران            روز  پنجشب و چهار تور اختصاصی شهر باکو  

 

   ، راهنمای تور، یک گشت شهری از مناطق دیدنی،تاریخی و یک نهار عالی VIPاتوبوس ترانسفر رفت و برگشت با 

 
 ت 000003ت ، زیر دوسال   000057سال بدون تخت   6تا  2کودک 

 
رفت با ، ویزا توریستی، بیمه مسافرتینفره تخت خواب شو وی آی پی از تهران یا شهرهای شمال کشور،  25 با اتوبوس  حرکت*** 

گشت ، ) اتاق با ویو دریا یا اتاق بالکن دار هزینه مجزا دارد (  ، هتل با منظره ویوی عادی صبحانه و برگشت با نهار در طول مسیر
و شهید لر خیابانی ، بازدید از ایچری شهر و قیزقاال) شهر قدیمی باکو و قلعه دختر ( ، بازدید از ونیز باکو بازدید از بام باکو  : شهری

پذیرایی در رستوران مخصوص ساحلی به صرف ماهی سفید تازه خزر، بازدید از مرکز فرهنگی حیدر با پرداخت ورودیه ،  و پارک ملی
  هتلعلی اف و آتشکده معروف سورخانی برگشت به 

های حرکت از تهران و برگشتتاریخ

 

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

 ستاره
(STAR  ) 

 تخته 1
(SGN  ) 

 تخته 2
(DBL  ) 

 نفر سوم
 ( EXT) 

 ت 1380000 ت 1480000 ت 1920000 3                 بهترین  نقطه مرکز شهر  - دیپلماتهتل  

 ت 1580000 ت 16800000 ت 2120000 4            بهترین  نقطه مرکز شهر  -هتل گنجلی پالزا 

 ت 1680000 ت 1880000 ت 2820000 4 بهترین  نقطه مرکز شهر         –استی بریج هتل 

 ت 17200000 ت 1980000 ---------- 4     رین  نقطه مرکز شهربهت -هتل هالیدی این  

 ت 15500000 ت 16800000 ت2220000 5 بهترین  نقطه مرکز شهر   -  قفقاز پوینتهتل 

 ت 1720000 ت 1980000 ت2820000 5 بهترین  نقطه مرکز شهر   -هتل رنسانس )نوساز( 

 ت 2120000 ت 2380000 ت34200000 5 کیلومتر 2فاصله تا مرکز شهر  -هتل  بولوار  

 ت 2320000 ت 2480000 ----------- 5 کیلومتر     2فاصله تا مرکز شهر   -هتل  فیرمونت 

 ت 2420000 ت 2580000 ------------ 5       ین  نقطه مرکز شهر              بهتر     -هتل  هیلتون 

 تاریخ برگشت از باکو تاریخ رفت از تهران
 برگشت از باکو 04/01شنبه  حرکت ازتهران  28/12دوشنبه 

 برگشت  از باکو 08/01چهارشنبه  حرکت  ازتهران 03/01جمعه 
 برگشت  از باکو 14/01سه شنبه   حرکت  ازتهران 09/01پنجشنبه  


