
 
 

نفر سواری ون بنز از مرز آستارا و بیله سوار به طور  02نفره تخت خواب شو ، وی آی پی از تهران یا شهرهای شمال کشور و یا برای گروه زیر  02نفر با اتوبوس  02** برای گروه باالی 
، هتل با منظره ویوی عادی ) اتاق با ویو دریا یا اتاق بالکن دار هزینه مجزا طول مسیر رفت با صبحانه و برگشت با نهار در ، ، بیمه مسافرتی عادی ویزا توریستیمنظم هر روز از مرز ، 

) شهر قدیمی باکو و قلعه دختر ( ، بازدید از ونیز باکو و پارک ملی با پرداخت ورودیه ،  دارد ( ، گشت شهری : بازدید از بام باکو و شهید لر خیابانی ، بازدید از ایچری شهر و قیزقاال
  یرایی در رستوران مخصوص ساحلی به صرف ماهی سفید تازه خزر، بازدید از مرکز فرهنگی حیدر علی اف و آتشکده معروف سورخانی برگشت به هتلپذ
 

 سه شب و چهار روز چهار شب و پنج  روز روز هشتشب و هفت 
 ستاره
Star 
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(EXT) 

 یک تخته 
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   دو تخته 
(DBL) 

دالر  071 دالر  001  دالر 011  دالر 001  دالر 011  دالر 160  دالر 001   دالر 071  دالر 010    میدان آزادلیق -بهترین  نقطه مرکز شهر  -هتل  کاسپین   3 

دالر  001 دالر  014  دالر 010  دالر  610  دالر  091  دالر  190  دالر 100  دالر 010  دالر 061    خ خاقانی -بهترین  نقطه مرکز شهر  -هتل   ایمپایر   3 

دالر  001 دالر  401  دالر 010  دالر  610  دالر  091  دالر  091  دالر 010  دالر 010  دالر 061  خ تارگوویی –بهترین  نقطه مرکز شهر  -هتل آزکوت  3   

دالر  001 دالر  401  دالر 010  دالر  610  دالر  091  دالر  091  دالر 010  دالر 010  دالر 061   و پارک آبی  سر پوشیده ساحلی استخر رو باز–آ ف هتل  4  

دالر 001 دالر 614  دالر 910  دالر 710  دالر 011  دالر  011  دالر 410  دالر 140  دالر 710  آزادلیق، میدان بهترین  نقطه مرکز شهر -هتل گنجلی پالزا  4   

دالر 001 دالر 461  دالر 910  دالر 071  دالر 011  دالر  011  دالر 410  دالر 410  دالر 710  میللی بانک –مرکز شهر   -هتل سنترال پارک   4   

دالر 041 دالر 091  دالر 091  دالر 001  دالر 071  دالر 061  دالر 001  دالر 910  دالر 001  کیلومتر  0فاصله تا مرکز شهر  -هتل قفقاز سیتی  4   

دالر 411 دالر  701  دالر  441  دالر 140  دالر 194  دالر 091  دالر 001  دالر 170  دالر 041  و بازیهای آبی ساحلی استخر رو باز –خزر بیچهتل  4   

دالر 001 دالر 601  دالر 441  دالر 001  دالر 401  دالر 001  دالر 011  دالر 041  دالر 041        و سر پوشیده استخر رو باز -تا مرکز کیلومتر 0 -گراند اروپاهتل  5 

دالر 146 دالر 001  دالر 011  دالر 011  دالر 101  دالر 001  دالر 001  دالر 910  دالر 160       پارک آبی استخر رو باز،سر پوشیده-تا مرکز کیلومتر 0-نپولمهتل  5 

دالر 101 دالر 100  دالر 041  دالر 001  دالر 001  دالر 140  دالر 160  دالر 140  دالر 010        استخر سر پوشیدهتا مرکز  کیلومتر  0 -هتل  بولوار   5 

دالر 1601 دالر 1400  دالر 761  دالر 001  دالر 179  دالر 174  دالر 011  دالر 601  دالر 071        و سر پوشیده استخر رو باز  -بام باکو  –هتل فیرمونت  5 

دالر 0041 -------- دالر 761  دالر 791 --------  دالر 714  دالر 601 --------  دالر 071           استخر  سر پوشیده -بهترین نقطه مرکز -هیلتون هتل   5 

دالر 160 دالر 1004  دالر 041  دالر 091  دالر 160  دالر 001  دالر 001  دالر 671  دالر 411        استخر  سر پوشیده -مرکز  بهترین  نقطه -هتل  ماریوت   5 

دالر 106 دالر 1700  دالر 0010  دالر 401  دالر 0100  دالر 106  دالر 001  دالر 109  دالر 001           استخر سر پوشیده بهترین نقطه مرکز -هتل فورسیزنز  5 

دالر 0010 --------- دالر 691  دالر 196 ----------  دالر 104  دالر 041 ---------  دالر 000  و ساحل اختصاصی  استخر و پارک آبی  –بیلگه بیچ هتل  5   

97شب( ویژه تابستان 7شب و 4شب، 0باکو ) زمینی تور  001616/0100 شماره پکیج 

ناهار عالی یخی و یکق دیدنی و تار مناطراهنمای تور، یک گشت شهری  ترانسفر مرزی زمینی رفت و برگشت  

 تلفن تماس

00900600-100 

Thisisbaku.com  

Social Media        Telegram : @thisisbaki        Instagram : @thisisbaki 

 زمینی باکو همه روزه از مرزهای بیله سوار و آستارا قابل اجرا هستندتورهای 
 دالر می باشد. 82سال  6تا  0دالر و کودک  52سال  0کودک زیر 


