
گشت ها
هزینه

(تومان) خدمات تور حرکتزمان تورنام

باد ،  مجتمع تفریحی نمک آبرود، ساحل نوشهر،جنگل عباس آ
مرکز خرید کالردشت ،کندوان ، جنگل و -قوساحل متل 

، بلوار امام رامسرساحل سیسنگان
199000

*  3اقامت هتل 
(ملک شاه)

ه  صبحان–بیمه -لیدر مجرب
(گرمبوفه ی سرد و

تیر8به7
تیر15به14
تیر29به28
صبح4:00ساعت

نمک آبرو
(روزه2)

(vip )اتوبوس

-گنجنامهیا خشایارکتیبه -هگمتانه-غارعلی صدر
گنبد  -تله کابین-بابا طاهر-بوعلیآرامگاه -شیرسنگی

(مرکز سفال ایران)الله جین-علویان
299000

*4اقامت هتل 
(بوعلی)

ه  صبحان–بیمه -لیدر مجرب
گرمبوفه ی سرد و

تیر8به7
تیر15به 14
تیر22به 21
تیر29به 28

صبح5:00ساعت

همدان
(روزه2)

(vip )اتوبوس

، ساحل و جنگل گیسوم، ارتفاعات ماسالآبشار ویسادار،
ب روستای اُلَسَبِلَنگاه ، آبشار رامینه، مرکز خریدمنجیل و ش
انی نشینی دورآتش در ارتفاعات ماسال، گشت روستای پلک

ماسوله
199000

بومگردی اقامت 
(کلبه های چوبی)

وه صبحان–بیمه -لیدر مجرب
نهار و شام

تیر8به 6
تیر22به 20
تیر29به 27

شب22:00ساعت

ماسال ، ماسوله
(روزه2/5)

(vip )اتوبوس

یا جنگل پل معلق مشکین شهر-ساحل و جنگل گیسوم
-ورابیلدریاچه ش-بقعه شیخ صفییا بقعه شیخ حیدر-فندقلو

له  ت-گردنه حیران-روستای زیبا ویالدره-بازار مرزی آستارا
کابین

299000
*3اقامت هتل 

(کبیر)
صبحانه-بیمه-لیدرمجرب

تیر8به 5
تیر15به 12
تیر22به 19
تیر29به 26

شب21:00ساعت

سرعین
(روزه3/5)

(vip )اتوبوس

بود  مسجد ک-ایل گلی -روستای صخره ای کندوان : )تبریز
(مقبره الشعرا-

(  کلیسای ننه مریم-بازدید دریاچه ارومیه : )ارومیه
(سد علویان-رودخانه صوفی چایی : )مراغه

299000

بزرگ*)4اقامت هتل 
(مراغه

ه  صبحان–بیمه -لیدر مجرب
گرمبوفه ی سرد و

تیر15به 12
تیر 22به 19
تیر29به 26

شب22:00ساعت

کندوان، مراغهتبریز، ارومیه،
(روزه3/5)

(vip )اتوبوس

زید بازدید از آرامگاه بای)بازدید از آبشار موجن، گشت بسطام 
، گشت کوچه باغی، خرید صنایع دستی، شب (بسطامی  

با )ه نشینی دور آتش به همراه اجرای موسیقی سنتی و خوانند
،گشت جنگل ابر، آبشار آلوچال(هزینه جداگانه

199000

اقامتگاه بومگردی 
بیمه -لیدر مجرب(گروهی)

و نهار و شام صبحانه–

تیر1به خرداد 30
تیر8به 6
تیر15به 13
تیر29به 27

شب22:00ساعت

جنگل ابر
(روزه2/5)

Vipاتوبوس

بازدید از دریاچه مخوف و هیجان انگیز ارواح، ساحل سی 
سنگان، نیسان سواری از دل جنگل ارواح تا دریاچه ارواح 99000

صبحانه–بیمه -لیدر مجرب
بوفه سرد و گرم

تیر15
تیر29

مرداد5
صبح05:00ساعت

دریاچه و جنگل ارواح
(روزه1)

Vipاتوبوس

جنگل پیمایی، ساحلدریاچه زیبای فرخین، آبشاردارنو،
دریای خزر 99000

صبحانه–بیمه -لیدر مجرب
بوفه سرد و گرم

تیر8
تیر22
تیر29

صبح05:00ساعت

دریاچه فراخین و جنگل دارنو
(روزه1)

Vipاتوبوس

.کلیه ورودیه ها و هزینه نیسان سواری به عهده مسافر میباشد
. همکاران گرامی توجه داشته باشید امکان تغییر نرخ ها با توجه به زمانبندی و حجم مسافر وجود دارد

.حرکت از میدان آرژانتین جنب خیابان الوند برگزار میشود
.هاشمی و آقای رامتین تماس حاصل فرمایید–یاوری -جهت کسب اطالعات بیشتر با خانم ها رستگاری

http://www.newtour.ir/

