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بنام خدا                       

171 144
Discovery Kartika plaza  

68 56
Rosani Hotel 

PullmanKuta Area 181

5*
ریال 3،300،300 ریال 2،779،200

Kuta Area 171 101 502
ریال 9،688،600

3*
ریال 1،312،400 ریال 1،080،800

Kuta Area 101 71 220
ریال 4،246،000

5*
ریال 4،323،200 ریال 4،091،600

Nusa Dua Area                       181 111 663
ریال 12،795،900

106 93
Matahari Terbit 3*

ریال 2،045،800 ریال 1،794،900
Nusa Dua Area 141 71 314

ریال 6،060،200

187 174
Royal Seminyak 5*

ریال 3،609،100 ریال 3،358،200
Kuta Area 221 111 550

ریال 10،615،000

4*
ریال 9،823،700 ریال 3،338،900 ریال 3،165،200

91 509

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

Nusa Dua Area       171 101 535
ریال 10،325،500

182 172
Nikko Bali 

224 212
Grand Hayatt 

 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

Gموقعیت بچھ ٢ تا 
 ١٢

با تخت

بچھ ٢ تا 
 ١٢

بدون تخت

سھ تختھ ھر 
شب

براي سھ نفر

138 127

جھ
هتل در

Grand Mirage 4*
ریال 2،663،400 ریال 2،451،100

173 164

تاریخ: 91،04،07

                       نرخ رزرو هتلهاي بالی  از 91،04،10  تا91،07،08

                                                                                  نرخها بر اساس دالر میباشد و هر دالر برابر با  1930 تومان                                      

From:01 Jul TO 30 Sep

5*
ریال 3،512،600 ریال 3،319،600

شماره: 202

TR
P

Nusa Dua Area 151 91 405
ریال 7،816،500

- قیمتهاي فوق شامل هفت شب اقامت +صبحانه +ترانسفر فرودگاهی+یک گشت نیمروزي با ناهار +لیدر می باشد.1  
- درصورتیکه  هواپیماي  مسافرین  به هر دلیلی  با تاخیر وارد دبی گردد  این شرکت  هیچگونه مسئولیتی  بابت  عدم  انجام ترانسفر فرودگاهی نخواهد داشت.2
- 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.3
- چنانچه  درخواست  رزرو  هتل همکاران  محترم  بدون  شماره پرواز و ساعت رفت و  برگشت باشد  ترانسفر  فرودگاهی  انجام نخواهد شد.4
- مسافرین در بدو ورود براي ریکانفرم بلیط به دفتر هواپیمایی مربوطه مراجعه نمایند5
- اگریک هفته  مانده  به  پرواز  هتل  کنسل  گردد  یک  شب  هزینه  هتل دریافت  میشود. 6
- وعده هاي صبحانه و ناهار مسافرین فقط به تعداد شبهاي رزرو شده خواهد بود.7
 ظهر.12 بعداز ظهر و زمان تخلیه اتاق ساعت 2- زمان تحویل اتاق ساعت 8
  ریال  محاسبه  می گردد.19300- نرخ  هر  دالر  برابر  با  9

- تخت در اتاقهاي سه تخته از نوع سفري میباشد.10
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