
 
 

 

یک گشت شهری کامل شامل : ) اتاق با ویو دریا یا اتاق بالکن دارهزینه مجزا دارد (  ، هتل با صبحانه  و با منظره ویوی عادی فرودگاهی رفت و برگشت بیمه مسافرتی،ترانسفر کامل** خدمات تور : 
پذیرایی در رستوران مخصوص ساحلی به صرف با پرداخت ورودیه ،  ) شهر قدیمی باکو و قلعه دختر ( ، بازدید از ونیز باکو و پارک ملی از ایچری شهر و قیزقاال بازدید از بام باکو و شهید لر خیابانی ، 

(می باشدروز دالر  با قیمت حواله پکیج ) نکته : محاسبه نرخ ریالی  ، بازدید از مرکز فرهنگی حیدر علی اف و آتشکده معروف سورخانی برگشت به هتلو غذاهای محلی  ماهی سفید تازه خزر  
 

 سه شب و چهار روز چهار شب و پنج  روز روز هشتشب و هفت 
 ستاره
Star 

 نفر سوم ( Hotels )هتل ها 
(EXT) 

 یک تخته 
(SGN) 

 دو تخته 
(DBL) 

 نفر سوم 
(EXT) 

 یک تخته 
(SGN) 

 دو تخته 
(DBL) 

 نفر سوم
(EXT) 

 یک تخته 
(SGN) 

   دو تخته 
(DBL) 

دالر  051 دالر  682  دالر 581  دالر 501  دالر 186  دالر 661  دالر 05   دالر 148  دالر 051    میدان آزادلیق -بهترین  نقطه مرکز شهر  -هتل  کاسپین   3 

دالر  180 دالر  460  دالر 506  دالر  601  دالر  625  دالر  125  دالر 551  دالر 506  دالر 051    خ خاقانی -بهترین  نقطه مرکز شهر  -هتل   ایمپایر   3 

دالر  180 دالر  460  دالر 506  دالر  601  دالر  625  دالر  125  دالر 551  دالر 506  دالر 051  خ تارگوویی –بهترین  نقطه مرکز شهر  -هتل آزکوت  3   

دالر  180 دالر  460  دالر 506  دالر  601  دالر  625  دالر  125  دالر 551  دالر 506  دالر 051   و پارک آبی  سر پوشیده ساحلی استخر رو باز–آ ف هتل  4  

دالر 100 دالر 405  دالر 006  دالر 100  دالر 620  دالر  120  دالر 501  دالر 156  دالر 001  آزادلیق، میدان بهترین  نقطه مرکز شهر -هتل گنجلی پالزا  4   

دالر 100 دالر 405  دالر 006  دالر 100  دالر 620  دالر  120  دالر 501  دالر 156  دالر 001  میللی بانک –مرکز شهر   -هتل سنترال پارک   4   

دالر 556 دالر 045  دالر 080  دالر 145  دالر 050  دالر 666  دالر 115  دالر 600  دالر 158  کیلومتر  6فاصله تا مرکز شهر  -هتل قفقاز سیتی  4   

دالر 556 دالر 045  دالر 008  دالر 145  دالر 050  دالر 666  دالر 115  دالر 600  دالر 158  کیلومتر  6فاصله تا مرکز شهر  -هتل قفقاز اسپرت  4   

دالر 520 دالر  255  دالر  000  دالر 655  دالر 465  دالر 640  دالر 120  دالر 150  دالر 100  ایچری شهر  -بهترین  نقطه مرکز شهر  -هتل شاه پلس   4   

دالر 520 دالر  205  دالر  000  دالر 655  دالر 405  دالر 640  دالر 120  دالر 050  دالر 100  و بازیهای آبی ساحلی استخر رو باز –خزر بیچهتل  4   

دالر 500 دالر 855  دالر 010  دالر 500  دالر 160  دالر 150  دالر 156  دالر 004  دالر 406  استخر سرپوشیده  -بهترین نقطه مرکز شهر-  هالیدی اینهتل  4   

دالر 680 دالر 200  دالر 060  دالر 185  دالر 085  دالر 466  دالر 140  دالر 600  دالر 106        و سر پوشیده استخر رو باز -تا مرکز کیلومتر 6 -گراند اروپاهتل  5 

دالر 500 دالر 855  دالر 010  دالر 500  دالر 160  دالر 150  دالر 156  دالر 004  دالر 406        و سر پوشیده استخر رو باز -تا مرکز  کیلومتر 6 -حیات  هتل  5 

دالر 405 دالر 550  دالر 254  دالر 620  دالر 425  دالر 685  دالر 106  دالر 000  دالر 656       پارک آبی استخر رو باز،سر پوشیده-تا مرکز کیلومتر 0-نپولمهتل  5 

دالر 254 دالر 815  دالر 004  دالر 685  دالر 485  دالر 550  دالر 656  دالر 055  دالر 006        استخر سر پوشیدهتا مرکز  کیلومتر  6 -هتل  بولوار   5 

دالر 055 دالر 1055  دالر 566  دالر 040  دالر 255  دالر 054  دالر 620  دالر 085  دالر 000        و سر پوشیده استخر رو باز  -بام باکو  –هتل فیرمونت  5 

دالر 1055 -------- دالر 566  دالر 255 --------  دالر 054  دالر 085 --------  دالر 000           استخر  سر پوشیده -بهترین نقطه مرکز -هتل  هیلتون  5 

دالر 055 دالر 1415  دالر 500  دالر 040  دالر 865  دالر 455  دالر 620  دالر 260  دالر 026        استخر  سر پوشیده -مرکز  بهترین  نقطه -هتل  ماریوت   5 

دالر 255 دالر 6165  دالر 1585  دالر 025  دالر 1660  دالر 205  دالر 685  دالر 005  دالر 480           استخر سر پوشیده بهترین نقطه مرکز -هتل فورسیزنز  5 

دالر 1505 --------- دالر 206  دالر 245 ----------  دالر 005  دالر 405 ---------  دالر 050  و ساحل اختصاصی  استخر و پارک آبی  –بیلگه بیچ هتل  5   

05ویژه تابستان  (شب5و  شب4شب، 0تور باکو )  

ناهار عالی یخی و یکق دیدنی و تار راهنمای تور، یک گشت شهری از مناط + یا ماهان بوتا ایران ایر پرواز  

 تلفن تماس 185256/6518 شماره پکیج

66011281-561 

Thisisbaku.com  

Social Media        Telegram : @thisisbaki        Instagram : @thisisbaki 
 شودلخواه شما جداگانه محاسبه میپیما با توجه به ایرالین دهزینه بلیط هوا

 دالر توسط مسافر در فرودگاه باکو پرداخت میگردد 62ویزای فرودگاهی 


