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 روز ۸شب و ۷سریالنکا    

 تور انفرادی

 شب بنتوتا ۳کندی + شب  ۲ + کلمبوشب  ۲

 : خدمات تور

 سه+  همراه با صبحانه کندیدر  ستارهپنج اقامت در هتل  شب دو+ با صبحانه همراه  کلمبودر  ستارهپنج  اقامت در هتل شب دو

در مقصد+ ترانسفر  فرودگاهی هایترانسفر  +رودگاهیفتوریستی ی ویزا+اقامت در هتل پنج ستاره در بنتوتا همراه با صبحانه  شب

 ی بیمه مسافرت + در طی برگزاری گشت ها انگلیسی زبان راهنمای محلی+زمینی بین سه شهر

شامل :ها گشت   

گانگاراما معبد و زهمو استقالل میدان شامل کلمبو شهری گشت   

دندان معبد،پینواال های فیل از بازدید ،سلطنتی شناسی گیاه باغ شامل کندی شهری گشت  

 ، تفریحات ساحلیپشتها الک نگهداری مراکز و مادهو رودخانه در سواری قایقگشت بنتوتا شامل 

 

 میگردد. اخذ و محاسبه بلیط صدور روز نرخ به و بوده ارزی مبالغ از جدا برگشت و رفت پرواز هزینه

 .نرخها افزایش خواهد داشت خاصمبالغ از حداقل نرخ میباشد و در ایام -میباشد دسامبر ۰۲تا پکیج قیمتهای تاریخ اعتبار 

 

 

  مسافر می باشدسال اجباری بوده و به عهده  ۰۴بیمه تکمیلی افراد باالی. 

 

 نوزاد
سال  ۲-۵کودک

 بدون تخت
 ۵-۱۱کودک 

 سال با تخت
بزرگسال در 
 اتاق یک تخته

بزرگسال در 
  اتاق دو تخته

 هتل تعداد

 
۵ 

 مبالغ فوق + قیمت پرواز               

۱۴۴ دالر  ۲۰۰ دالر  ۳۰۰ دالر  ۷۳۰ دالر  ۴۷۰ دالر  ۹-۰ نفر 

۱۴۴ دالر  ۲۰۰ دالر  ۳۰۰ دالر  ۷۴۰ دالر  ۴۸۰ دالر  ۵-۳ نفر 

۱۴۴ دالر  ۲۰۰ دالر  ۳۰۰ دالر  ۸۰۰ دالر  ۵۳۰ دالر  ۲ نفر 

ستاره 

۱۴۴ دالر  ۲۰۰ دالر  ۳۰۰ دالر  ۷۲۰ دالر  ۴۶۵ دالر  ۱۲-۱۴ نفر 

 مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای فرودگاهی در مقصد: اصل گذرنامه با حداقل نه ماه اعتبار از تاریخ سفر+ ۰۴ دالر برای هر 

نفر که نقدا در فرودگاه باید پرداخت گردد 
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