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 درجه نام هتل
 دوتخته

 هرنفر

 یک تخته

 هر نفر
 COM تاریخ توضیحات

CAVAN 5*BB 14.100 18.000 7 َضت گَاًج  
1فبس   16-24APR 

2
0

0
.0

0
0

 

CAVAN 
CENTURY PLAZA 

CAVAN 

5*BB 
4*BB 
5*BB 

17.400 24.200 
گَاًجَ ضت 3  
ضت ضٌشى 2   

ضت گَاًجَ 7  
(2+1)فبس   

16-29APR 

CAVAN 5*BB 12.800 16.600 
ضت گَاًجَ 7  

2فبس   18-26APR 

CAVAN 5*BB 13.700 17.850 
ضت گَاًجَ 7  

2فبس   21-29APR 

CAVAN 
CENTURY PLAZA 

CAVAN 

5*BB 
4*BB 
5*BB 

15.300 19.900 

گَاًجَ ضت 4  
ضت ضٌشى 2   

ضت گَاًجَ 6  
( 3+2)فبس   

23APR-06MAY 

CENTURY PLAZA 
CAVAN 5*BB 11.900 14.900 

ضت گَاًجَ 7  
3فبس  30APR-08MAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات تور :
 

 تزاًسفز فزٍدگبّی  -ثب صجحبًِ در ّتل اقبهت  -ٍیشای چیي  – جَگایز ثِ گَاً هبّبى هستقین پزٍاس

 : توضیحات
 

 % اس هجلغ کل تَر ٌّگبم ثجت ًبم الشاهی هی ثبضد50پزداخت  --
 پزٍاس چبرتز ٍ غیز قبثل استزداد هی ثبضد . --
  ثبضدهسئَلیت کٌتزل پبسپَرت اس ثبثت هوٌَػیت خزٍج اس کطَر ٍ تبریخ اػتجبر پبسپَرت ثِ ػْدُ آصاًس ثجت ًبم کٌٌدُ هی  - -
 .دالر ثِ پکیج اضبفِ هی گزدد 30رٍس قجل اس پزٍاس هجلغ  10ٍیشای فَری در صَرت  --
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 : محصوالت فاز یک
15-19APR   : قطؼبت یدکی  –اًَاع دٍچزخِ ٍ قطؼبت  –هَتَر سیکلت ٍ قطؼبت یدکی اًَاع  –هبضیي آالت صٌؼتی سجک ٍ سٌگیي

 صَالت الکتزیکی ٍ الکتزًٍیکیهح –لَاسم ثزقی هصزفی ٍ هٌشل  –لَاسم خَدرٍ  –اثشار ٍ یزاق  –هحصَالت ضیویبیی  –خَدرٍ 

هبضیي آالت سبختوبًی   –هحصَالت رٍضٌبیی ٍ لَستز  –قطؼبت یدکی ٍ تجْیزات  –هَثبیل  –هحصَالت کبهپیَتزی ٍ صٌبیغ ٍاثستِ 
کبثیٌت  – MDF –اًَاع کف پَش ٍ کبغذ دیَاری  –هحصَالت ایوٌی ٍ آتص ًطبًی  –اًَاع کبضی ٍ سزاهیک  –ٍ تشئیٌی لَاسم سبحتوبًی 

 ٍ یزاق آالت
 : محصوالت فاز دو

23-27APR  : دکَراسیَى هٌشل   –ّبی ٌّزی ٍ دکَری سزاهیک  –بفت خبًِ لَاسم ًظ –سم خبًِ ٍ آضپشخبًِ غیز ثزقی کلیِ لَا
 گل هصٌَػی  –هحصَالت سٌگ ٍ فلش  –لَاسم ثبغجبًی  –هجلوبى هٌشل اداری ٍ صٌبیغ هزثَطِ  –هحصَالت ضیطِ ای ٍ ٌّزی 

لَاسم تجلیغبتی ٍ ّدایب   –اًَاع اسجبة ثبسی  –سبػت ٍ لَاسم ًَری  –لَاسم آرایطی ٍ سیجبیی  –هحصَالت ثْداضتی ٍ ثْداضت فزدی 
 ثدلیجبت ٍ ّدایب –ٌک ٍ لٌش ػی –فلشی ٍ سٌگیي دکَراسیَى  –هحصَالت فستیَال ٍ کبدٍیی 

 
 : محصوالت فاز سه

01-05MAY :  ًِهٌسَجبت   -خش ، چزم ، کزک ٍ هحصَالت هزتجط  –پَضبک ٍرسضی ٍ راحتی  –پَضبک کَدکبى  –پَضبک هزداًِ ٍ سًب
هحصَالت ثَهی ٍ صٌبیغ دستی   –هحصَالت ٍ صٌبیغ غذایی  –اًَاع پتَ  –اًَاع پبرچِ  –فزش ٍ پزدُ ّبی ًقص دار  –ٍ ثبفٌدگی 

جؼجِ ٍ ثستِ  –کیف ٍ کفص ٍ چوداى  –لَاسم التحزیز  –لَاسم اداری  –هحصَالت تفزیحی ٍ ٍرسضی  –هحصَالت ٍ تجْیزات پشضکی 
 ثٌدی ّبی تجلیغبتی


