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(١sep تا) استخروسونا  ترانسفر فرودگاھي ،با صبحانھ 100 بر دبی 1150

690
ریال 4،140،000

استخروسونا بدون ترانسفر فرودگاھي ،صبح دریا بعداز ظھر طبق 
برنامھ ھتل ، با صبحانھ(سوییت ٢خوابھ برای ۴نفر٩۴٠درھم)

70
ریال 4،500،000

ریال 8،700،000*5 ریال 8،100،000

د پاالس اولد تاون

آدرس داون تاون
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کریک ساید

امکانات 
بچھ ۵ 
تا ١٢ 
بدون 
تخت

موقعیت
سھ تختھ ھر شب
براي سھ نفر

مکتوم 660
ریال 3،960،000

665

تاریخ: 91،05،18

                                      ویزا عادي 250 درهم ،فوري 380 درهم

From:22Aug To 30Sep
نرخ رزرو هتلهاي دبی از 91،06،01  تا 91،07،09

شماره:308

         نرخها بر اساس درهم میباشدوهر درهم برابر با 600تومان                                 

هتل 

460 460

یك تختھ ھر شب
براي یك نفر

دو تختھ ھر شب
براي دو نفر SN

G
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390 390
ریال 2،340،000*5 ریال 2،340،000

5*

حیات ریجنسی 5*

مترو پولیتن پاالس 5*

5*

تاج پاالس

میلنیوم پالزا

گراند حیات

  

استخروسونا و ترانسفر فرودگاھي ، با صبحانھ

استخروسونا با ترانسفر فرودگاھي ،سرویس بھ مراکز خریدبا آرمانی هتل
صبحانھ

150 برج خلیفه
ریال 0

ریال 2،940،000

960

ریال 2،940،000

ریال 2،940،000

495

560
ریال 3،360،000

ریال 3،030،000 ریال 2،970،000

490

ریال 3،750،000*5 ریال 3،450،000

550

625

هابتور گراند*5

هیلتون کریک

ریال 5،400،000

575

900900
ریال 5،400،000

دبی مارین بیچ

ریال 1،344،000*5 ریال 1،344،000

5*

ریال 7،500،000 ریال 6،900،000

1200

2240

ریال 7،200،000

استخروسونا و ترانسفر فرودگاھي ، با صبحانھ 100 دبی مال-داون تاون 0
ریال 0

پالم 2330

.

ریال 2،371،500

ریال 7،800،000

2240

ریال 6،840،000

1250

1140
The Walk 1430

100 دبی مال 0
ریال 0

750
ریال 5،760،000

استخروسونا بدون ترانسفر فرودگاھي،صبح دریا بعداز ظھر طبق 
برنامھ ھتل ، با صبحانھ

استخر و سونا ، با ترانسفرفرودگاھی ، با صبحانھ 90 ساحل جمیرا

استخروسونا باترانسفر فرودگاھي ،صبح دریا بعداز ظھر طبق 
برنامھ ھتل ، با صبحانھ(از ١سپتامبر ٢٠٠ درھم اضافھ میشود)

70 دیره-خور

70

5*

5*
1090 هیلتون جمیرا بیچ

1150آدرس دبی مال
ریال 6،540،000

ساحل مارینا

امارات مال 1570
5*

930

5*

ریال 5،820،000
کمپ اینسکی

گراند دلوکس

490

ریال 5،580،000
970

مکتوم
ریال 3،990،000

شیخ زاید

505

580
ریال 3،300،000

ریال 3،480،000

استخروسونا و ترانسفر فرودگاھي ، با صبحانھ 100 دبی مال 0
ریال 0

استخر ، سونا ،بدون ترانسفر فرودگاھي ،با صبحانھ 150

ریال 8،580،000

750

0

مکتوم

1290
ریال 7،740،000

920
ریال 5،520،000

ریال 2،760،000 ریال 2،760،000

استخروسونا با ترانسفر فرودگاھي ،صبح دریا بعداز ظھر طبق 
برنامھ ھتل ، با صبحانھ

70 بن یاس .

استخروسونا بدون ترانسفر فرودگاھي ،سرویس بھ مراکز خریدبا 
صبحانھ

150

استخروسونا با ترانسفر فرودگاھي ،صبح دریا بعداز ظھر طبق 
(١sep تا)برنامھ ھتل ، با صبحانھ

70

استخروسونا و ترانسفر فرودگاھي ، با صبحانھ 100

استخروسونا با ترانسفر فرودگاھي ،صبح دریا بعداز ظھر طبق 
برنامھ ھتل ، با صبحانھ

70

100

استخروسونا و ترانسفر فرودگاھي ، با صبحانھ

بنام خدا

ریال 1،398،000
آتالنتیس ریال 11،220،000*5 ریال 1،116،000

1870 1860

490

کراون پالزا (دیره)

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

- مسافرین گرامی براي استفاده از ترانسفرهتل به مراکزخرید و دریابه تابلوي اعالنات هتل توجه فرمایندویک ربع قبل از حرکت سرویس درالبی هتل منتظربمانند. 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 نمایند( دفتردبی هیچ مسئولیتی در این باره ندارد) .5
ستاره هاي ساحلی کنسلی ندارند.) 5روز  مانده  به  پرواز  هتل  کنسل  گردد  یک  شب  هزینه  هتل دریافت  میشود.( 8- اگر 6
- وعده هاي صبحانه 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

- تخت در اتاقهاي سه تخته از نوع سفري میباشد.10
 درهم می باشد.3700- هزینه وقت سفارت دبی11

ریال بسته شده است هر گونه تغییر نرخ در روز تسویه حساب به عهده مسافر میباشد. 6000مهم: پکیج فوق با درهم 
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