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 کودک

 بذون تخت

 کودک

  با تخت

 هر نفر بزرگسال

 در اتاق یک  تخته

 هر نفر بزرگسال

 در اتاق دو تخته

 هتل 
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 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+
4* 

Ozo Colombo 
Ozo Kandy 

Citrus Hikkaduwa 

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+
5* 

Cinnamon Lakeside 
Mahaweli Reach 

Riu Ahungalla - All Inclusive 
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 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+
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Galle Face Colombo 
The Tourmaline Kandy 

Anantara Resort Kalutara 

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+

Shangri-La Colombo 
The Golden Crown 

Shangri-La's Hambantota 

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+

 زالر 

  ورخ بلیط+

Taj Samudra 
Earl's Regency Kandy 

Anantara Peace Tangalle 

گشت َبی   + بیمٍ مسبفرتی + راَىمبی محلی + تراوسفر زمیىی + شب اقبمت زر َتل بب صبحبوٍ  7: خدمات   

کبرذبوٍ چبی+ ببغ ازيیٍ + ببغ استًایی پرازویب + مسرعٍ فیل َب پیىبيال + معبس ي مًزٌ جًاَرات + گشت ذریس ي صىبیع زستی   

! َتل زیگری جبیگسیه میگرزز  , َتل َبی سریالوکب غیر قببل کىسلی ي تغییر تبرید می ببشىس ي زرصًرت کبوفرم وشسن - 1  

! ورًاَس زاشت( ممىًعیت یب وساشته اعتببر ذريج)آشاوس وبذسای سفرَیچگًوٍ مسئًلیتی زر قببل کىترل پبسپًرت  -2  

. بًزٌ ي بٍ عُسٌ مسبفریه بًزٌ ي زر محل پرزاذت می گرزز  زالر60کلیٍ يريزی َبی گشت َب  َسیىٍ- 3  

# السامی می باشد ازمبلغ کل قرارداد" 70پرداخت  $ مبٌ اعتببر 8  پبسپًرت بباسکه: مدارک - 4  

:تماس حاصل فرمائید لفن  اطالعات با ت کسبجهت     

 

 

 

 


