
 
     

     
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 

   .سیم کارت  گشت با ناهار، 2،ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر فارسی زبان ،و شام  شب اقامت در هتل با صبحانه 6ویزاي موریس، رات،امابلیط رفت و برگشت با پرواز   :تور خدمات
  :گشت ها     

 مرکز خرید باگاتلشامل بازدید از بازدید از قلعه قدیمی سیتادل، ابنیه تاریخی، ناهار،  :شهري یک روزه گشت.  
  ناهار باربکیودلفین ها آبشار و یا ، تماشاي بکرتور یک روز کامل شامل غواصی سطحی ، بازدید از یک جزیره  :کشتی کاتاماران ، .  
 گشت شهري نیم روزه زیر دریایی)Optional Tour(:  خره هاي مرجانییز اعماق دریا و صمتري و تماشاي مناظر زیبا و حیرت انگ 35سوار بر زیردریایی در عمق 

    . )دالر 200(

 :توضیحات  
 .بعهده آژانس همکار می باشدو آژانس هواپیمایی سام سیر هیچگونه مسئولیتی  نسبت به ممنوع الخروج بودن مسافر نداردمسئولیت کنترل گذرنامه  ٭
 . لغ تورکل مب% 50) + ماه اعتبار 7حداقل (اصل گذرنامه :مدارك الزم جهت ثبت نام  ٭
دریافت می گردد و بابت صدور بلیط هیچ وجهی مسترد  NO SHOWشب بصورت  2در صورت کنسل نمودن تور هزینه بلیط کامال سوخت شده و بابت هتل  ٭

 .نخواهد شد
 .تور اخذ می گردد جداگانه مازاد بر مبلغآن و مبلغ سال اجباري بوده  60بیمه براي مسافرین باالي  ٭
 3×4قطعه عکسیک ،)آدرس،تلفن،شغل(ماه اعتبار ، مشخصات فردي مسافر 7گذرنامه با حداقل : مدارك جهت اخذ ویزا ٭
  . تومان می باشد  000/500/1سال  2هزینه کودك زیر  ٭

 

CHD  ھمراه  
SNG  DBL Meal Plan RATE HOTEL 2-12 

 با تخت

--------------- 5.100.000+ 
1750$ 

5.100.000+ 
1300$ ALL 4* AMBRE 

(Standard Garden View Room) 
4.200.000+ 

500$ 
5.100.000+ 

1750$ 
5.100.000+ 

1300$ HB  
5* 

 

SOFITEL IMPERIAL 
(Superior) 4.200.000+ 

700$ 
5.100.000+ 

1950$ 
5.100.000+ 

1500$ FB 

4.200.000+ 
700$ 

5.100.000+ 
1900$ 

5.100.000+ 
1400$ HB 

5* TOP LONG BEACH (East) 
(Sea – View) 4.200.000+ 

900$ 
5.100.000+ 

2100$ 
5.100.000+ 

1600$ FB 

4.200.000+ 
800$ 

5.100.000+ 
2450$ 

5.100.000+ 
1800$ HB 

 
5* TOP 

Le TOUSSROK MAURITIUS 
(Deluxe Ocean View Room) 4.200.000+ 

1000$ 
5.100.000+ 

2650$ 
5.100.000+ 

2000$ FB 
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