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شركت خدمات مسافرتي شباويز پرواز

(/http://www.shabaviz.net)تور دبي

توضيحاتمدت اقامتنام

لطفا جهت كسب اطالعات بيشتر بر روي اسم هتل كليك كنيد . ۳ شبدبي

روزهاي پرواز همه روزه 

ساعت پرواز هاي رفت : ۰۸:۰۰ و ۱۸:۳۰ مي باشد . 

وساعت پرواز برگشت ۱۳:۳۰ و ۲۰:۱۵ مي باشد . 

كد : ۰ 

فرودگاه مقصد ، فرودگاه بين المللي دبي مي باشد . 

توجه : در صورت درخواست صبح به شب شامل افزايش نرخ مي شود 

خدماتنام هتل
هتل

قيمت ۲
تخته

قيمت ۱
تخته

كودك با تخت ۶ تا
۱۲ سال

كودك بدون تخت ۲
تا ۶ سال

توضيحات

(ORCHID (http://dubaiorchidhotel.com


 B.B۱,۷۵۰,۰۰۰
تومان

۲,۳۵۰,۰۰۰
تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰STD تومان۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

(CITY SEASON (http://www.cityseasonshotels.com


 B.B۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان

۳,۸۵۰,۰۰۰
تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰STD تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

تاريخ شروع تور : ۰۸ دى ۱۳۹۵

نوع سفر: هوايي - ماهان

تاريخ پايان تور : ۱۶ دى ۱۳۹۵

مدت اقامت: ۳ شب

تهران  دبي









09123219626

88610830

info@shabaviz.net (mailto:info@shabaviz.net)

http://www.shabaviz.net/ (http://www.shabaviz.net/)

مقصد

هتل ها

http://www.shabaviz.net/
http://dubaiorchidhotel.com/
http://www.cityseasonshotels.com/
mailto:info@shabaviz.net
http://www.shabaviz.net/
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(CITY SEASON (http://www.cityseasonshotels.com


 H.B۲,۶۵۰,۰۰۰
تومان

۴,۱۵۰,۰۰۰
تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰STD تومان۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

(/WARWICK (http://warwickhotels.com/dubai


 B.B۲,۷۰۰,۰۰۰
تومان

۴,۲۵۰,۰۰۰
تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰STD تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

(PULLMAN DCC (http://www.pullmanhotels.com › Dubai


 B.B۲,۵۵۰,۰۰۰
تومان

۳,۹۰۰,۰۰۰
تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰STD تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

AMWAJ ROTANA
((http://https://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/.../dubai/amwajrotana



 B.B۲,۵۵۰,۰۰۰
تومان

۳,۹۰۰,۰۰۰
تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰STD تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ROSE REYHAN
(.(http://https://www.rotana.com/rayhaanhotelandresorts/.../dubai/roserayhaanby



 B.B۳,۳۰۰,۰۰۰
تومان

۵,۴۰۰,۰۰۰
تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰STD تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

(/FAIRMONT (http://www.fairmont.com/dubai


 B.B۳,۷۰۰,۰۰۰
تومان

۶,۲۰۰,۰۰۰
تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰STD تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهراناز

هوايي - ماهاننوع سفر

تاريخ شروع تور : ۰۸ دى ۱۳۹۵ تاريخ پايان تور : ۱۶ دى ۱۳۹۵تاريخ

پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبارمدارك الزم

پرواز رفت و برگشت هواپيمايي ماهان . ۳ شب و ۴ روز اقامت در هتل همراه با وعده غذايي طبق پكيج . . بيمه مسافرتي. ويزا. ترانسفر فرودگاهيخدمات آژانس

نرخ كودك زير دو سال با ويزا مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ تومان است. توضيحات

اتاقهاي مورد نظر در پكيج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل مي باشد. 

شام اجباري ۳۱ يثز به برخي از هتل ها تعلق ميگرد لطفا جهت كسب اطالعات بيشتر با كانتر مربوطه تماس حاصل نماييد. 

مسافرين محترم جهت مشاهده كيفيت هتلها مي توانند از سايت تريپ ادوايزر www.tripadvisor.com استفاده نمايند. 

هتل و پرواز بصورت گارانتي مي باشد ودر صورت كنسلي سوخت كامل مي باشد. 

ما همه روزه از ساعت ۰۸:۳۰ لغايت ۱۹:۰۰ و كليه ايام تعطيالت ۱۰:۰۰ صبح لغايت ۱۴:۰۰ باز هستيم. 

دفتر شباويز: ۰۲۱-۸۸۶۱۰۸۳۰ 

تلفن ضروري شركت خدمات مسافرتي شباويز پرواز ۰۹۱۲۳۲۱۹۶۲۶

چاپ  

اطالعات تور

تورهاي داراي اعتبار و مرتبط

اطالعات بيشترشهر مبدا←مقصدنوع سفرزمان برگزاريمدت اقامتقيمتعنوان

تور دبي نوروز ۹۶

(/tours/۲۷۶۴-تور-دبي-

نوروز-۶-۹۶)

تهران ← دبيهوايي / ماهان۵ شب۰ تومان

اطالعات بيشتر

(/tours/۲۷۶۴-تور-

دبي-نوروز-۶-۹۶)

-tours/۲۷۹۱/) تور دبي

تور-دبي-۲)
تهران ← دبيهوايي / ۳FlyDubai شب۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

اطالعات بيشتر

(/tours/۲۷۹۱-تور-
۱۹ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۵

http://www.cityseasonshotels.com/
http://warwickhotels.com/dubai/
http://www.pullmanhotels.xn--com%20%20dubai-bq3h/
http://https//www.rotana.com/rotanahotelandresorts/.../dubai/amwajrotana
http://https//www.rotana.com/rayhaanhotelandresorts/.../dubai/roserayhaanby.
http://www.fairmont.com/dubai/
http://www.shabaviz.net/tours/2764-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96-6
http://www.shabaviz.net/tours/2764-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96-6
http://www.shabaviz.net/tours/2791-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-2
http://www.shabaviz.net/tours/2791-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-2
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(http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=۳۶۰۴۶۱۰) 

دبي-۲)
تور دبي نوروز ۹۶

(/tours/۲۷۹۶-تور-دبي-

نوروز-۴-۹۶)

تهران ← دبيهوايي / اير عربيا۵ شب۰ تومان

اطالعات بيشتر

(/tours/۲۷۹۶-تور-

دبي-نوروز-۴-۹۶)

تور دبي نوروز ۹۶

(/tours/۲۷۹۹-تور-دبي-

نوروز-۳-۹۶)

تهران ← دبيهوايي / اير عربيا۷ شب۰ تومان

اطالعات بيشتر

(/tours/۲۷۹۹-تور-

دبي-نوروز-۳-۹۶)

تور دبي نوروز ۹۶

(/tours/۲۹۱۳-تور-دبي-

نوروز-۵-۹۶)

تهران ← دبيهوايي / ماهان۷ شب۰ تومان

اطالعات بيشتر

(/tours/۲۹۱۳-تور-

دبي-نوروز-۵-۹۶)

تور دبي نوروز ۹۶

(/tours/۳۱۰۰-تور-دبي-

نوروز-۲-۹۶)

تهران ← دبيهوايي / اير عربيا۵ شب۰ تومان

اطالعات بيشتر

(/tours/۳۱۰۰-تور-

دبي-نوروز-۲-۹۶)

تا ۰۱ فروردين ۱۳۹۸

تور دبي نوروز ۹۶

(/tours/۳۱۰۱-تور-دبي-

نوروز-۱-۹۶)

تهران ← دبيهوايي / اير عربيا۳ شب۰ تومان

اطالعات بيشتر

(/tours/۳۱۰۱-تور-

دبي-نوروز-۱-۹۶)

تور دبي نوروز ۹۶

(/tours/۳۱۰۲-تور-دبي-

نوروز-۹۶)

تهران ← دبيهوايي / اير عربيا۴ شب۰ تومان

اطالعات بيشتر

(/tours/۳۱۰۲-تور-

دبي-نوروز-۹۶)

تا ۰۱ فروردين ۱۳۹۸

http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=3604610
http://www.shabaviz.net/tours/2791-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-2
http://www.shabaviz.net/tours/2796-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96-4
http://www.shabaviz.net/tours/2796-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96-4
http://www.shabaviz.net/tours/2799-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96-3
http://www.shabaviz.net/tours/2799-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96-3
http://www.shabaviz.net/tours/2913-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96-5
http://www.shabaviz.net/tours/2913-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96-5
http://www.shabaviz.net/tours/3100-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96-2
http://www.shabaviz.net/tours/3100-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96-2
http://www.shabaviz.net/tours/3101-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96-1
http://www.shabaviz.net/tours/3101-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96-1
http://www.shabaviz.net/tours/3102-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96
http://www.shabaviz.net/tours/3102-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96

