مالدیو
 5شب و  6روز

تاریخ اعتبار2931/20/02:
خدمات

دوتخته

یک تخته

کودک با تخت
 2تا  12سال

HB
FB
ALL
FB

17,730,000
19,230,000
19,920,000
19,880,000

25,510,000
26,760,000
27,440,000
30,000,000

12,450,000
12,940,000
13,290,000
6,840,000

ALL

22,940,000

32,8900,000

8,030,000

HB
FB

20,010,000
21,193,000

29,690,000
30,570,000

7,530,000
7,840,000

ALL

22,760,000

32,190,000

8,660,000

FB
ALL
FB
ALL
FB
ALL

20,270,000
23,830,000
22,660,000
29,030,000
21,880,000
22,240,000

28,520,000
32,080,000
29,830,000
32,770,000
31,240,000
31,260,000

7,040,000
8,830,000
9,540,000
12,480,000
15,060,000
14,890,000

FB

23,020,000

33,920,000

7,240,000

ALL

26,710,000

37,610,000

9,090,000

BB
HB
FB
ALL

23,590,000
26,190,000
27,760,000
30,760,000

37,980,000
41,030,000
41,690,000
44,690,000

7,240,000
8,090,000
8,880,000
10,380,000

29,190,000

36,080,000

11,560,000

30,130,000
33,130,000
37,190,000

42,070,000
45,070,000
49,130,000

16,070,000
17,070,000
19,100,000

هتل

درجه

توضیحات

ADAARAN CLUB RANNALHI

*4

STANDARD ROOM
 95دقیقه با قایق تندرو از ماله

PARADAISE ISLAND

*5

)SUPERIOR BEACH (SEA VIEW
05دقیقه با قایق تندرو از ماله

KURUMBA MALDIVES

*5

SUN ISLAND RESORT

*5

HOLIDAY ISLAND

*4

ADAARAN HUDHURAN

*4

ROYAL ISLAND RESORT SPA

*5

SHERATON FULL MOON
RESORT SPA

*5

DELUXE ROOM
05دقیقه با قایق تندرو از ماله

COCOON RESORT

*5

BEACH VILLA
95دقیقه با هواپیمای دریایی از ماله

HB

VELASSARU MALDIVES

*5

DELUXE BUNGALOW
02دقیقه با قایق تندرو از ماله

BB
FB
ALL

گشت کروز رایگان تماشای دلفین ها

SUPERIOR BEACH
25دقیقه با قایق تندرو از ماله
SUN VILLA
95دقیقه با پرواز داخلی از ماله
SUPERIOR BEACH BUNGALOW
 95دقیقه با پرواز داخلی از ماله 5 +دقیقه قایق سواری

GARDEN VILLA
92دقیقه با قایق تندرو از ماله
BEACH VILLA
95دقیقه با پرواز داخلی از ماله
گشت کروز رایگان تماشای دلفین ها

*نرخ های فوق براساس پایین ترین نرخ کالس پروازی بوده در صورت تغییر کالس پروازی  ،مبلغ تور تغییر خواهد یافت*
*پرواز با ایرالین  *5قطری میباشد*
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی طبق پکیج –  5شب و 6روز اقامت در هتلهای پکیج طبق
سرویس هتل – راهنمای انگلیسی زبان – بیمه مسافرتی




توضیحات






ساعت پرواز

پرداخت  %52مبلغ تور در زمان خرید الزامی می باشد
ویزای کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود
حداقل اعتبار پاسپورت از زمان سفر  1ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به
عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ماروم پرواز مسئولیتی در قبال
کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
نرخ کودک زیر  ۲سال  0،632،222تومان می باشد(-نرخ نوزاد در هتل  SHANGRILAبه صورت تلفنی
بررسی شود)
صدور بیمه برای افراد باالی  62سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد .
پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد
به دلیل نوسانات نرخ ارز ،در صورت تسویه نکردن مبلغ قرارداد ،ما به التفاوت افزایش غیر معقول نرخ ارز
دریافت میگردد .
تهران -دوحه 06:20-------04:40
دوحه – مالدیو 15:15-------08:25
مالدیو – دوحه 13:25-------10:15
دوحه – تهران 24:40-------19:00

کانتر فروش :خانمها مقصودی پور-کیانی

