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98زمستان 
تور مشهد

آنامهرپرواز
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

.می باشد12:00و تخلیه 14:00ساعت تحویل اتاق •
.قیمت های فوق به تومان می باشد•
.دکلیه پروازها چارتر، هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باش•
.در ایام پیک و تعطیالت افزایش نرخ وجود دارد•
.سال بزرگسال محسوب می گردد5کودک باالی •

ا به علت متغییر بودن نرخ روزانه پروازهای چارتر، و هتل ه 
در برخی از روزهای هفته، جه ت تعی ین هزین ه نه ایی ب ا م ا 

.تماس بگیرید

خدمات  شب 3 شب2 درجه هتل
26و 24صبحانه بوفه ، سرویس به حرم ، استخر وسونا ،   بین امام رضا ترانسفر رفت و برگشت ، 1.050.000 800.000 *5 درویشی

16و 14، صبحانه بوفه ، بین امام رضا فرودگاهیترانسفر 1.010.000 770.000 *5 قصر الماس

، صبحانه بوفه ، سرویس به حرم ، عصرانه ، استخر ، سالن بدنسازی ، امام ترانسفر  رفت وبرگشت 
36و 34رضا  1.050.000 800.00 *5 قصر طالیی

. صبحانه بوفه . ترانسفر فرودگاهی 1.020.000 780.000 *5 مدینته الرضا

، خیابان خسروی نو( منوبوفه )صبحانه بوفه  830.000 650.000 *4 ایران

20، صبحانه بوفه ، خیابان امام رضا  نبش امام رضا فرودگاهیترانسفر 980.000 750.000 *5 2الماس 

6امام رضا  . صبحانه بوفه . ترانسفر فرودگاهی 780.000 615.000 *4 1الماس 

شهریور17، خیابان ، سرویس به حرم( منوبوفه )صبحانه بوفه  780.000 615.000 *4 سی نور 

صبحانه بوفه. ترانسفر فرودگاهی  950.000 730.000 *4 آرمان

8امام رضا ،( منوبوفه )صبحانه بوفه  790.000 630.000 *4 فردوس

، میدان بیت المقدس  جنب بازار امام رضا( منو بوفه)صبحانه بوفه  700.000 560.000 *3 رضویه

2، امام رضا ( منو انتخابی )ناهار ، شام صبحانه بوفه ،استقبال فرودگاهی ،  860.000 670.000 *4 کیانا

، فلکه آب( منو انتخابی )ناهار ، شام صبحانه بوفه ، 700.000 560.000 *3 اطلس

2،  امام رضا ( منو انتخابی)ناهار ، شام صبحانه ، 710.000 570.000 *3 سهند

2،  امام رضا ( منو انتخابی)ناهار ، شام صبحانه ، 600.000 500.000 *1 سهند

2، امام رضا ( منو انتخابی )ناهار ، شام صبحانه بوفه ، 730.000 580.000 *3 ایران زمین

، روبروی درب باب الجواد( منو بوفه )ناهار ، شام استقبال فرودگاهی ، صبحانه ، 610.000 510.000 *3 هاترا

فلکه آب. (منو بوفه  )صبحانه ، ناهار و شام  700.000 560.000 *3 منجی

8رضا ،  امام( منوانتخابی )صبحانه بوفه ، ناهار و شام  570.000 480.000 *4 هلیا

،  میدان طبرسی( منو بوفه )ناهار ، شام صبحانه بوفه ، 610.000 500.000 *4 عماد

استخر و سونا به تعداد شبها رایگان. (منو بوفه  )صبحانه ، ناهار و شام  600.000 500.000 *4 پارمیدا

نوبت سرویس به حرم10، 5و 3، دانش غربی بین دانش ( منو انتخابی )ناهار ، شام صبحانه ، 540.000 450.000 *3 عرش

8، امام رضا صبحانه 730.000 590.000 *3 تهران

، اینترنت رایگان ، فلکه آب(منو بوفه  )صبحانه ، ناهار و شام  600.000 500.000 *2 کوثر

8، امام رضا ( منو انتخابی )ناهار ، شام صبحانه ، 570.000 480.000 *3 مرمر

34، امام رضا ( منو ابوفه )ناهار ، شام صبحانه بوفه ، 510.000 430.000 *2 ایساتیس

خیابان عنصری. ، خیابان امام رضا (منو انتخابی  )صبحانه بوفه ، ناهار و شام  450.000 400.000 AP نگین شرق
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