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  01NOV -20DEC اعتبار :
                                                                                                                                                         VALID:  10 NOV                   

 شب جمیرا کریک ساید 4 +شب برج العرب  1

 با ویزا تخت دونکودک ب با ویزا تخت کودک با هاتاق یک تخت هاتاق دوتخت سرویس

BB 061.5 063.5 3..45 16025 
 

  

 

 
 

 

 

 تومان می باشدهزارقیمت ها به 

 . فرمائید خواهشمند است نرخ دقیق تور را در سیستم رزرواسیون آنالین دلتابان مشاهده،نرخ تور با توجه به افزایش یا کاهش قیمت بلیط تغییر می کند 

، بیمه فرودگاهی و مابین هتل ها  لوکس اختصاصی ترانسفر صبحانه،شب اقامت لوکس با  0 ،ویزای توریستی  ،ایرباس ماهانپرواز  خدمات تور :

 مسافرتی و راهنمای فارسی زبان 
 1صفحه                           صفحه می باشد    2پکیج شامل 

 امارات تاورشب جمیرا  4  +شب برج العرب  1

 کودک بدون تخت با ویزا کودک با تخت با ویزا اتاق یک تخته اتاق دوتخته سرویس

BB 0.4.5 0.0.5 360.5 16025 

 مالکمپینسکی امارات شب  4  +شب برج العرب  1

 کودک بدون تخت با ویزا کودک با تخت با ویزا اتاق یک تخته اتاق دوتخته سرویس

BB 5.360 067.5 46.45 1.445 SUPERIUR 

BB 060.5 1561.5 46245 16445 DELUXE 

 جمیرا زعبیل سرایشب  4  +شب برج العرب  1

 تخت با ویزا کودک بدون کودک با تخت با ویزا اتاق یک تخته اتاق دوتخته سرویس

BB 6.860 12.760 6.140 1.640 

 جمیرا میناسالمشب  4  +شب برج العرب  1
 کودک بدون تخت با ویزا کودک با تخت با ویزا اتاق یک تخته اتاق دوتخته سرویس

BB 762.5 1360.5 0.745 1.640 

 جمیرا بیچ شب  4  +شب برج العرب  1

 کودک بدون تخت با ویزا کودک با تخت با ویزا تختهاتاق یک  اتاق دوتخته سرویس

BB 762.5 1360.5 0.745 1.640 01NOV -30NOV 

BB 6.760 12.560 5.240 1.640 01DEC -20DEC 

 النسیم جمیراشب  4  +شب برج العرب  1

 کودک بدون تخت با ویزا کودک با تخت با ویزا اتاق یک تخته اتاق دوتخته سرویس

BB .60.5 1260.5 0.445 1.640 

 لوکس اقامت روز6شب و 5پکیج 



 .ها به صورت رایگان استفاده نماییدبا انتخاب ترکیب هتلهای جمیرا و کمپینسکی از خدمات فوق العاده این هتل 
 

 
 

 .درهم شبی اتاقی شارژمیشوند 255مبلغ  ،BIG5  (NOV 24-21) تمامی هتل ها در ایام نمایشگاه * 

 تعلق خواهد گرفت . Sofabedبرج العرب ، به کودک با تخت ،  ،مینا سالم ودر هتل کریک ساید ، امارات تاور، جمیرابیچ ،جمیرا النسیم  *

 ستاره جمیرا و کمپینسکی امارات مال :  0شرایط کنسلی هتلهای 
  روز مانده به  5کنسلی هتل های جمیرا و کمپینسکی از زمان رزرو تاCheck in  سوخت کامل می بلشد .  با یک شب جریمه و بعد از آن 

  روز قبل از 01تا کنسلی هتل جمیرا بیچ از زمان رزروCheck in  . با یک شب جریمه و پس از آن سوخت کامل می باشد 

 * قوانین کنسلی ، تغییر تاریخ و تغییر نام درخصوص پرواز ماهان طبق بخش نامه های مندرج در سایت دلتابان می باشد.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       : خدمات رایگان هتل های زنجیره ای جمیرا           

 ( رایگان می باشد. 375پارک آبی رایگان برای هر نفر )درهم 

  درهم(  055)  رفت و برگشت اختصاصی لوکسترانسفر AUDI .رایگان می باشد 

  درهم( رایگان می باشد. 355روز ) 3اینترنت پر سرعت در کلیه نقاط هتل برای 

   درهم( رایگان می باشد. 105روز ) 3مینی بار رایگان )بدون الکل( فقط در هتل کریک ساید برای 

  در هر ساعت از روز که مسافرCheck in  کند ، در همان ساعت در روز آخرCheck out (هتل کریک سایدمختص )درهم( رایگان می باشد. 400کند ) می 
 

 

BURJ ALARAB:   دارای ساحل اختصاصی(. شروع می شود متر 071 که از با سوئیت های دوبلکس یک خوابه ،  جمیراه زیبای ستاره واقع در ساحل 7هتل ( 
 

JUMEIRAH ZABEEL SARAY :دارای ساحل اختصاصی(. می باشدرو به دریا دارای بالکن و تمامی اتاق ها   ستاره به سبک قصر زیبای عثمانی ، واقع در پالم جمیرا . 5 هتل( 

JUMEIRAH BEACH :را ، تمامی اتاق ها رو به دریا و با منظره ـرا و در کنار پارک آبی جمیـرب ، نزدیک به محوطه مدینه جمیـرا ، روبروی هتل برج العــستاره واقع در ساحل جمی 5 هتل

 احل اختصاصی(ـرب می باشند.)دارای سـرج العـزیبای ب

MINA AL SALAM JUMEIRAH: دارای ساحل .)می باشددارای بالکن تمامی اتاق ها  نزدیک به محوطه مدینه جمیرا و در کنار پارک آبی جمیرا ، را ،واقع در ساحل جمیجدید ستاره  5 هتل

 اختصاصی(

JUMEIRAH AL NASEEM :    دارای ساحل اختصاصی(.)می باشددارای بالکن تمامی اتاق ها  نزدیک به محوطه مدینه جمیرا و در کنار پارک آبی جمیرا ، را ،ستاره واقع در ساحل جمی 5 هتل 
 

 

 JUMEIRAH EMIRATES TOWERS:  برج بسیار زیبا که دارای امکانات فراوانی می باشد. 2، بصورت نمایشگاه بین المللی دبی  و جنبدر ابتدای اتوبان شیخ الزائد  ستاره،  5هتل 

JUMEIRAH CREEKSIDE : غیرالکلی ،مینی بار دارای.،فضای زیبای دریاچه و زمین گلفمنطقه دیره با  بهترین در ستاره 5هتل ( امکانCheck in) ( وCheck out )22.ساعته 

 
 2صفحه می باشد                            صفحه    2پکیج شامل 

 بدون معطلی درصف ، چک پاسپورت شوید

 مال کمپینسکی اماراتت هتل اخدم

، دسترسی آسان از داخل هتل به بزرگترین پیست اسکی  نقاط هتلاینترنت پرسرعت رایگان در تمامی دسترسی آسان از داخل هتل به مرکز خرید امارات مال، 

 ( AUDI )لوکس اختصاصی خاورمیانه، استخر، سونا، جکوزی، زمین تنیس، ترانسفر 

 ت هتل های زنجیره ای جمیرااخدم

 مال و بازدید از مدینه الجمیراه ( امارات-) دبی مالبوفه مجلل به تعداد شبهای اقامت، پارک آبی رایگان،اینترنت رایگان در اتاقها و تمامی نقاط هتل، سرویس روزانه به مراکز خریدصبحانه 

 .یشگاهآرا سالن -کودکان نگهداری -سنتر بیزینس –ساعت یکبار،دستگاه چای ساز وقهوه ساز با چای و قهوه رایگان در اتاق ها ،زمین تنیس 2هر 

 سفر خود را هوشمندانه انتخاب نمایید


