
 
 

 

جنگلستاره ریورساید قبله رو به  5ستاره ریکسوس قوبا اتاق رو به دریاچه و یا دوشب اقامت در هتل  5وشب اقامت در هتل د  
ساده ) اتاق با ویو دریا یا اتاق بالکن دار هزینه مجزا دارد (بازدید از بام بیمه مسافرتی، ترانسفر کامل فرودگاهی ، هتل با صبحانه  و با منظره ویوی شهری یا خدمات تور :   ***

پذیرایی در رستوران مخصوص ساحلی به صرف ماهی ،  باکو و شهید لر خیابانی ، بازدید از ایچری شهر و قیز قاال) شهر قدیمی باکو و قلعه دختر ( ،  بازدید از ونیز باکو و پارک ملی
سفید تازه خزر، بازدید از مرکز فرهنگی حیدر علی اف، آتشکده سورخانی و برگشت به هتل ، روز چهارم : ترانسفر باکو به شهرستان قبله یا قو با و گشت محلی، تله کابین و نهار 

 عالی در دل طبیعت و روز ششم برگشت به فرودگاه باکو ،   ) نکته : محاسبه قیمت ریالی با نرخ حواله روز دالر می باشد .(

 هزینه بلیط هواپیما با توجه به ایرالین دلخواه شما جداگانه محاسبه میگردد
 ویزای فرودگاهی 02 دالر در فرودگاه توسط مسافر پرداخت میگردد

 باکو دو شب قوباسه شب  باکو دو شب قبلهسه شب 
 ستاره
Star  هتل ها( Hotels ) 

 نفر سوم
(EXT) 

 یک تخته 
(SGN) 

 دو تخته 
(DBL) 

 نفر سوم
(EXT) 

 یک تخته 
(SGN) 

   دو تخته 
(DBL) 

 

دالر 070 دالر 032  دالر 322  دالر 070  دالر 032  دالر 322  خ تارگوویی –بهترین  نقطه مرکز شهر  - ایمپایر هتل  3   

دالر 092 دالر 002  دالر 302  دالر 092  دالر 002  دالر 302  آزادلیق، میدان بهترین  نقطه مرکز شهر -هتل گنجلی پالزا  4   

دالر 092 دالر 002  دالر 302  دالر 092  دالر 002  دالر 302  میللی بانک –مرکز شهر   -هتل سنترال پارک   4   

دالر 302 دالر 022  دالر 302  دالر 302  دالر 022  دالر 302  کیلومتر  0فاصله تا مرکز شهر  -هتل قفقاز سیتی  4   

دالر 332 دالر 010  دالر 362  دالر 332  دالر 010  دالر 362        و سر پوشیده استخر رو باز -تا مرکز کیلومتر 0 -گراند اروپاهتل  5 

دالر 300 دالر 092  دالر 390  دالر 300  دالر 092  دالر 390        و سر پوشیده استخر رو باز -تا مرکز  کیلومتر 0 -حیات  هتل  5 

دالر 382 دالر 612  دالر 002  دالر 382  دالر 612  دالر 002        استخر سر پوشیدهتا مرکز  کیلومتر  0 -هتل  بولوار   5 

دالر 072 دالر 782  دالر 612  دالر 072  دالر 782  دالر 612        و سر پوشیده استخر رو باز  -بام باکو  –هتل فیرمونت  5 

دالر 092 دالر 802  دالر 032  دالر 092  دالر 802  دالر 032           استخر  سر پوشیده -بهترین نقطه مرکز -هتل  هیلتون  5 

دالر 002 دالر 632  دالر 002  دالر 002  دالر 632  دالر 002      و پارک آبی بینظیر سر پوشیده استخر رو باز ساحلی–بیلگه بیچ هتل  5 


