15 SEP :اعتبار پکیج
KUL-95/09:شماره پکیج
03 SEP:تاریخ صدور
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ووو

 شهریور25  و24 ، 22 ، 21 ، 19 ، 18: ویژه رفت
ANCASA EXPRESS 3*………………………….…….…………….…………….….…………….. 2.505.000
SANI – SWISS INN 3*………………………..………….…………………………..……………. 2.470.000
SANDPIPER 3*…………………………………….…….….……………..……..….…..…………. 2.620.000
FLAMINGO 3*…………………..………..……………….….…..……..….…….……………….. 2.640.000
ARENA STAR 4*……………………….……………….….………….…....…….………..……… 2.660.000
GRAND SEASON 4*………………………………………………………………..……….……… 2.840.000
D MAJESTIC 4*…………………………………………..….………..…….…………………….... 2.830.000
ROYAL BINTANG 4* ……………….…………………………………. ………………………….. 2.900.000
SWISS GARDEN 4*…………………………………………………………………….……………. 2.970.000
NOVOTEL 4* ………………………………………………………………………………………….. 3.010.000
INVITO 4*……………………………………………………………………….…………….……….. 3.030.000
SUNWAY PUTRA 4* ………………………………………………………………………..……… 3.050.000
CORUS 4*…………………………………………………………………………………….………… 3.100.000
SERI PASEFIC 4*……………………….………………..………….…….…..……….…….…….. 3.100.000
IMPIANA 4* …………………………………………………………………………………..……… 3.150.000
CONCORD 4*…………………………………………………………………...…….……..………. 3.170.000
PASEFIC REGENCY 5*………………….……………………….………………….……..………. 3.190.000
ISTANA 5* …………………………………………………….………………………………….…… 3.210.000
ROYAL CHULA 5*………………………………………………….………………………….…….. 3.300.000
FRASER RESIDENCE 5*……………………………………………………………..…………….. 3.330.000
PARK ROYAL 5* ………………………………………………………………………..…………… 3.410.000
RENAISSANCE 5*…………………………………………………………………….…………….. 3.440.000
GRAND MILLENIUM 5*………………………………………………………………………….. 3.480.000
SHERATON 5* …………………………………………………………………………………….… 3.480.000
INTERCONTINENTAL 5*…………………………..………………………….…………………. 3.510.000
-  لیدر فارسی زبان-  ترانسفر فرودگاهی-  شب اقامت در هتل به همراه صبحانه7 - بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان
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قیمت ها به تومان می با شد.
کلیه پروازها چارتر و هتل ها گارانتی بوده و غیر قابل استرداد می باشد.
به نفر سوم در اتاق دو تخته سرویس اضافه تعلق می گیرد.
در صورت جا ندادن هتل درخواستی هتل مشابه جایگزین می شود.
کنترل پاسپورت از بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد و آژانس پرگار مسئولیتی در این زمینه
ندارد.
بیمه آکسا برای مسافرین باالی  60سال الزامی میباشد.
در تاریخ  18شهریور پکیج شامل  100.000تومان افزایش نرخ می باشد.
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