
سفیران گشت امروز

ITALIA MALDIVES  (4 Night)

دوتخته هتل 
(هرنفر)

کودک۴ تايک تخته
۱۱سال (با تخت)

۸۸۵ دالر+
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۱۴۷۵ دالر+
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۷۹۵ دالر+
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

کودک۲ تا۴سال
(بدون تخت)
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تـور مالديو
(۴ شب )

۶۰ دالر+
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

۱۰۵۵ دالر+
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۱۰۵۵ دالر+تومان
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

۶۱۵ دالر+
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

۱۲۹۰ دالر+
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۱۱۶۰ دالر+تومان
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

۷۸۰ دالر+
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

۱۷۳۵ دالر+
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۲۱۹۰ دالر+
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۱۷۳۵ دالر+
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

۴۱۰ دالر+
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

۱۸۹۵ دالر+
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۱۸۹۵ دالر+تومان
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

۵۰۵ دالر+
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

Paradise�Island�
Resort�&�Spa�*5

KANDIMA
�RESORT�*5

AMARI�
HAVODDA�*5

MOVENPICK�*5

FIHALHOHI�
ISLAND�*4

۵۳۰ دالر+
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۸۱۰ دالر+
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۲۸۰ دالر+تومان
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

SUN�ISLAND�*5+۹۴۵ دالر
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۱۴۳۵ دالر+
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۸۷۵ دالر+
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

۶۰ دالر+
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

ROYAL�
ISLAND�*5

۱۰۷۵ دالر+
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۱۷۳۰ دالر+
۳۰/۳۰۰/۰۰۰

۹۹۹ دالر+
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

۶۰ دالر+
۲۴/۳۸۰/۰۰۰

COCOON�
Maldives�*5

خدمات
هتل

FB

HB

FB

AII

HB

FB

FB

FB

خدمات تور :

- بليط رفت و برگشت

- بيمه مسافرتي

- ترانسفر فرودگاهي 

خدمات تور :

- بليط رفت و برگشت

- بيمه مسافرتي

- ترانسفر فرودگاهي 

خدمات هتل ها :

- هتل                     ماهيگيري ۳۰ دقيقه اي رايگان براي ۲ نفر

- هتل                                      غواصي ۳۰ دقيقه اي رايگان

- هتل                            گشت کروز رايگان و تماشاي دلفين ها براي ۲ نفر  

Paradise
Amari�havodda

Movenpick

خدمات هتل ها :

- هتل                     ماهيگيري ۳۰ دقيقه اي رايگان براي ۲ نفر

- هتل                                      غواصي ۳۰ دقيقه اي رايگان

- هتل                            گشت کروز رايگان و تماشاي دلفين ها براي ۲ نفر  
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تـور مالديو
(۴ شب )

توضيحات  :

-  گذرنامه مي بايست حداقل ۷ ماه اعتبار از تاريخ پرواز داشته باشد و مسئوليت کنترل آن به عهده آژانس درخواست

 کننده مي باشد.

- بيمه براي مسافرين باالي ۶۰ سال اجباري مي باشد و هزينه آن جداگانه از مسافر دريافت مي گردد.

_ هزينه کودک زير ۲ سال مبلغ نرخ دالري هر هتل (هر هتل جداگانه با کانتر چک شود) + نرخ پرواز مي باشد. 

- ويزاي کشور مالديو در بدو ورود در فرودگاه صادر مي شود.

_ هزينه پرواز بر اساس نرخ پايه هواپيمايي قطر اير مي باشد و در صورت پر شدن ظرفيت آن و تغيير کالس پروازي

 ما به التفاوت از مسافر دريافت مي گردد.

- پرواز و هتل چارتر و غير قابل استرداد مي باشد همچنين پرداخت ۵۰٪ مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامي است. 

- طبق آخرين بخشنامه از  طرف ايرالين قطر، مسافرين موظف هستند ۷۲ ساعت قبل از پرواز به آزمايشگاه هاي مورد 

تاييد اين ايرالين رفته و تست            انجام داده و نتيجه منفي تست را براي ورود به پرواز همراه خود داشته باشد.کودکان

زير ۱۲ سال از اين قاعده مستثنا هستند.

۰ تهران: بيمارستان پارس، شماره تماس  ۸۲۱۹۹۱۵۱

۰ تهران: بيمارستان نيکان، شماره تماس  ۲۹۱۲۱۰۰۰

۰ تهران: بيمارستان آتيه، شماره تماس  ۸۲۷۲۱

۰ شيراز: آزمايشگاه نيلو، شماره تماس  ۰۷۱۳۲۳۳۷۰۶۳

۰ اصفهان: آزمايشگاه نوبل، شماره تماس  ۰۳۱۳۶۲۴۶۲۰۴

۰ مشهد: آزمايشگاه دکتر اجتهادي، شماره تماس  ۰۵۱۳۸۴۳۷۲۷۹

_ هزينه تست کرونا در هتل هاي مالديو: داخل خود هتل انجام ميگردد و هزينه آن حدودًا بين ١٧٥ الي ٢٠٠ دالر براي هر نفر  

مي باشد.

١٢ دی

 پکيج با پرواز امارات هم موجود مي باشد (هر نفر بزرگسال ۲۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان، کودک ۲ الي ۱۲ سال ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان و 

* کودک زير ۲ سال ۳/۳۷۰/۰۰۰ تومان)
 پکيج با پرواز امارات هم موجود مي باشد (هر نفر بزرگسال ۲۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان، کودک ۲ الي ۱۲ سال ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان و 

 کودک زير ۲ سال ۳/۳۷۰/۰۰۰ تومان)

_

_

PCR
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