
11500

5*
ریال 1،943،500 ریال 1،656،000

شماره: 253

TR
P

Tandogan 20 0
157

ریال 1،805،500

                       نرخ رزرو هتلهاي آنکارا از90/02/14 تا اطالع ثانوي

                                                                                                                                         نرخها بر اساس دالر میباشد                                                                                              

From:05May to …

جھ
هتل در

Barcelo 5*

3*

3*

Marinem

Almer

Ogul Turk

  تلفن: 533 533 88                     نمابر: 40 20 52 88  

D
B

L یك تختھ ھر شب
براي یك نفر

دو تختھ ھر شب
براي دو نفر SN

G

112 99
ریال 1،288،000 ریال 1،138،500

موقعیت بچھ ۵ تا ١٢ 
با تخت

بچھ ٢ تا۵ 
بدون تخت

سھ تختھ ھر شب
براي سھ نفر

179
Swiss

تهران ، خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) ، بعد از خیابان  سهند ، شماره 47      

Akkopru 32 0
0

ریال 0

169 144
Crown Plaza

ریال 1،311،000 ریال 1،035،000 ریال 770،500

Kavaklidere 32 0
160

ریال 1،840،000

130

0

Sihheye                                       12 0
115

ریال 1،322،500

99
Plaza 4*

ریال 1،495،000 ریال 1،138،500

5*
ریال 2،231،000 ریال 2،058،500

80 70
SurmeIi                           5*

ریال 920،000 ریال 805،000

194
Canakaya 28 0

0
ریال 0

90 67
Ulus 25

ریال 931،500 ریال 667،000

114

4*
ریال 1،035،000 ریال 770،500

0
114

Kizilayریال 1،311،000 25

بنام خدا                       

90 67

81 58

Ulus 25

0
100

ریال 1،150،000

Email: info@SahelAbi.comSite: www.SahelAbi.com

- تخت در اتاقهاي سه تخته از نوع سفري میباشد.1
- قیمتهاي فوق شامل یک شب اقامت +صبحانه می باشد.2
 ظهر.12 بعداز ظهر و زمان تخلیه اتاق ساعت 2- زمان تحویل اتاق ساعت 3
 دالر اضافه می شود..25- درصورت درخواست ترانسفر فرودگاهی نفري 4
- وعده هاي صبحانه مسافرین فقط به تعداد شبهاي رزرو شده خواهد بود.5
- مسافرین در بدو ورود براي ریکانفرم بلیط به دفتر هواپیمایی مربوطه مراجعه نمایند.6
- اگریک هفته  مانده  به  پرواز  هتل  کنسل  گردد  یک  شب  هزینه  هتل دریافت  می شود. 7
-نرخ بچه با تخت در اتاق سه تخته می باشد. در صورت اقامت در اتاق دو تخته مابه التفاوت دریافت می شود.8
- کلیه مواد مصرفی یخچال (درصورت مصرف) و همچنین استفاده از تلفن هتل داراي هزینه جداگانه میباشد که از طرف هتل هزینه آن دریافت می گردد.9

mailto:info@SahelAbi.com
http://www.SahelAbi.com

