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5*
ریال3،242،400 ریال2،972،200

شماره: 260
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Besiktash 40 0
203

ریال3،917،900

تاریخ: 91،04،16

                       نرخ رزرو هتلهاي استانبول از91/04/16 تا91/04/30

                                                                                                                                         نرخها بر اساس دالر میباشد                                                                                              

From:06JUL TO 20JUL

154 131

جھ
هتل در

The Plaza 5*
ریال2،97،220 ریال2،528،300

60 53

موقعیت بچھ ۵ تا ١٢ 
با تخت

بچھ ٢ تا۵ 
بدون تخت

سھ تختھ ھر شب
براي سھ نفر

  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

Titanic Port
170 158

Grand Cevahir

0
80

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

Bakirkoy 54 0
210

ریال4،053،000

168 154

3*
ریال1،544،000 ریال1،158،000 ریال1،022،900

Taksim 45 0
202

ریال3،898،600

148 131
Golden Ag2 4*

ریال2،856،400 ریال2،528،300

Taksim 39 0
151

ریال2،914،300

108 89
Black Bird 4*

ریال2،084،400 ریال1،717،700

Sisli 75 0
230

ریال4،439،000
5*

ریال3،281،000 ریال3،049،400

3*
ریال1،080،000 Ftihریال791300 24 0

77
ریال1،486،100

4*
ریال2،277،400 Taksimریال1،775،600 42 0

161
ریال3،107،300

بنام خدا                       

118 92
Grand Halic

56 41
Babil

MadridAksaray 30

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

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