
.درصورت درخواست پرواز ماھان با کانتر مربوطھ ھماھنگ شود

.مسافر موظف بھ پرداخت وجھ آن میباشدافزایش نرخ در صورت 

کشتی نویدتخفیف غواصی شاتل و بنانا پاراسل قایق بادبانی سوارکاری ،تخفیف پارک دلفین ھاتخفیف 

.تومان٤٠٠٠٠سال ٢نرخ کودک زیر 

.ساعت بعد از درخواست رزرو ارسالی کنسل میباشد٧٢در صورت عدم تسویھ تور تا .میباشدظھر ١٢و تخلیھ ١٤تحویل اتاقزمان 

شب٣شب٢نوع اتاقنام ھتل

٥*ھتل شایگان 
٥٠٠٦١٠دوتختھ
٤٥٠٥٣٠سھ تختھ
٤٨٠٥٨٠سوئیت

*٥ھتل شایان 

٥٤٥٦٤٥جزیرهدبل
٥٦٥٦٨٥دبل دریا
٤٩٠٥٩٠هرتریپل جزی

٥٢٠٦٢٠ریپل دریات
٤٨٥٥٦٥چھار تختھ

*٥ھتل پارمیدا 

٥٩٠٧٢٠دوتختھ
٥٠٠٦٠٠سھ تختھ

٤٦٠٦٠٠چھار تختھ
٥٧٠٦٩٠سوئیت

*٤ھتل ھلیا 
٥٠٠٦٠٠دوتختھ
٤٥٠٥٠٠سھ تختھ
٤٣٠٤٧٠چھارتختھ

*٤ھتل آریان 
٤٥٥٥٤٥دوتختھ
٤١٠٤٧٥سھ تختھ

٣٩٠٤٤٥چھار تختھ

٤٧٠٥٧٠)ناھار(دوتختھ*٤ھتل آرامیس 
٤٤٠٥٢٠)ناھار(سھ تختھ
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