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اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

423,000557,000691,000825,00025,000138,000یک تخته

259,000326,000393,000460,00025,000138,000دو تخته

241,000299,000357,000415,00025,000176,000سه تخته

اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

325,000410,000495,000580,00025,00088000یک تخته

265,000335,000405,000475,00025,000150000دو تخته

245,000305,000365,000425,00025,000194000سه تخته

239,000296,000353,000410,00025,000238000سرویس+ سه تخته 

اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

333,000422,000511,000600,00025,00090,000یک تخته

280,000352,000425,000497,00025,000147,000دو تخته

259,000321,000383,000445,00025,000188,000سه تخته

249,000306,000363,000420,00025,000229,000چهار تخته

اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

370,000475,000580,000685,00030,000110,000یک تخته

300,000385,000470,000555,00030,000185,000دو تخته

290,000370,000450,000530,00030,000250,000سه تخته

اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

398,000517,000636,000755,00030,000120,000یک تخته

338,000437,000536,000635,00030,000200,000دو تخته

318,000407,000496,000585,00030,000268,000سه تخته

304,000386,000468,000550,00030,000329,000چهار تخته

شیراز ، خیابان قرآن ، روبروی باغ جهان نما: آدرس 

گارانتی بهترین نرخشیراز ، بلوار زند                                    : آدرس 

1394 دی ماه 10 آذر تا پایان 17فروش از هتل ارگ شیراز

شیراز ، خیابان تختی : آدرس 

1394 آذر تا پایان دی ماه 17فروش از هتل آریو برزن شیراز

شیراز ، بلوار زند ، خیابان رودکی ، جنب هتل کریم خان شیراز: آدرس 

1394 آذر تا پایان دی ماه 17فروش از هتل پارک سعدی شیراز

1394 آذر تا پایان دی ماه 17فروش از هتل کریم خان شیراز

گارانتی بهترین نرخشیراز ، بلوار زند ، خیابان رودکی ، جنب هتل آریو برزن شیراز      : آدرس 

1394 آذر تا پایان دی ماه 17فروش از هتل ارم شیراز

1تور شیراز صفحه  ۹۴آبان و آذر  - ۹۴تور شیراز پاییز 
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اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

562,000763,000964,0001,165,00030,000201,000یک تخته

341,000441,000542,000642,00030,000201,000دو تخته

396,000524,000652,000780,00030,000256,000سوییت دو نفره

349,000454,000558,000663,00030,000314,000سوییت سه نفره

اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

372,000478,000584,000690,00030,000109,000یک تخته

309,000398,000488,000577,00030,000184,000دو تخته

280,000356,000431,000506,00030,000233,000کاناپه+ دو تخته 

اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

447,000588,000729,000870,00035,000144,000یک تخته

375,000490,000605,000720,00035,000233,000دو تخته

378,000495,000611,000728,00035,000353,000سرویس+ دو تخته 

482,000650,000819,000987,00035,000343,000سوئیت دو نفره

412,000546,000679,000813,00035,000409,000سوئیت سه نفر

378,000494,000611,000727,00035,000475,000سوئیت چهار نفره

گارانتی بهترین نرخ

اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

545,000735,000925,0001,115,00035,000200,000یک تخته

415,000550,000685,000820,00035,000275,000دو تخته

397,000523,000649,000775,00035,000398,000سرویس+ دو تخته 

615,000850,0001,085,0001,320,00035,000470,000سوئیت دو نفره

539,000736,000933,0001,130,00035,000592,000سوئیت سه نفر

501,000679,000857,0001,035,00035,000714,000سوئیت چهار نفره

اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

1394 آذر تا پایان دی ماه 17فروش از هتل بین المللی پارس شیراز

گارانتی بهترین نرخشیراز ، بلوار چمران                               : آدرس 

شیراز ، فلکه گاز ، خیابان آزادی ، نبش ارم ، روبروی پارک آزادی : آدرس 

1394 آذر تا پایان دی ماه 17فروش از هتل جام جم شیراز

 دی30 دی الی 01از تاریخ ورود هتل بزرگ چمران

4شیراز ، بلوار زند ، خیابان رودکی ، رودکی : آدرس 

 دی30 دی الی 01از تاریخ ورود هتل بزرگ چمران

1394 آذر تا پایان دی ماه 17فروش از هتل ستارگان شیراز

2تور شیراز صفحه  ۹۴آبان و آذر  - ۹۴تور شیراز پاییز 



Tel  :   071 - 32220028

Fax :   021 - 89780028

 www.shenasatour.comشناسا گشت شیراز 

www.Hotel.irرزرواسیون آنالین 

525,000705,000885,0001,065,00035,000185,000یک تخته

405,000535,000665,000795,00035,000269,000دو تخته

363,000472,000581,000690,00035,000335,000سه تخته

533,000727,000921,0001,115,00035,000389,000سوئیت دو نفره

اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

773,0001,077,0001,381,0001,685,00035,000309,000یک تخته

449,000601,000753,000905,00035,000309,000دو تخته

405,000535,000665,000795,00035,000396,000سرویس+ دو تخته 

368,000479,000591,000702,00035,000453,000کانکت چهار نفره

اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

533,000717,000901,0001,085,00035,000184,000یک تخته

405,000535,000665,000795,00035,000260,000دو تخته

377,000493,000609,000725,00035,000348,000سرویس+ دو تخته 

304,000384,000464,000543,00035,000319,000دو تخته هانی مون

اقامت تک هر شب نتکمسیون هر نفرپنج شب هر نفرچهار شب هر نفرسه شب هر نفردو شب هر نفرنوع اتاق

610,000835,0001,060,0001,285,00030,000230,000یک تخته

365,000477,000590,000702,00030,000230,000دو تخته

340,000440,000540,000640,00030,000300,000سرویس+ دو تخته 

:شیراز گردی 

:شهر پارسه  

:بافت قدیم  

:قوانین پکیج 

تخت جمشید و نقش رستم 

مسجد نصیر الملک ، نارنجستان قوام ، خانه زینت الملک ، ارگ کریم خانی ، حمام وکیل ، بازار وکیل و سرای موشیر

. سال رایگان می باشد2 سال کامل محاسبه می گردد و زیر 6مبلغ و باالی  % 60 (بدون تخت همراه خدمات گشت  ) سال6-2 هزینه تور جهت کودکان بین 

.تمامی رزرو ها فقط از طریق سیستم رزرواسیون آنالین قابل رزرو می باشد 

1394 آذر تا پایان دی ماه 17فروش از هتل بزرگ شیراز

شیراز ، دروازه قرآن: آدرس 

. می باشد و مجموعه در قبال ساعتهای قبل و بعد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت12:00 و ساعت تحویل اتاق 14:00ساعت تحویل اتاق 

1394 آذر تا پایان دی ماه 17فروش از هتل زندیه شیراز

گارانتی بهترین نرخهتل نوساز و نزدیک به ارگ کریم خان    - شیراز ، خیابان هجرت : آدرس 

سه گشت نیم روزی و ترانسفر رفت و برگشت+ اقامت با صبحانه 

ورودیه ها پرداخت با راهنما ، پذیرایی و همراه گشت نیم روزی 3

1394 آذر تا پایان دی ماه 17فروش از هتل رویال شیراز

شیراز ، میدان ابولکالم ، روبروی رستوران هفت خان: آدرس 

باغ ارم ، حافظیه ، آرامگاه سعدی ، باغ دلگشا ، دروازه قرآن و خواجوی کرمانی

گارانتی بهترین نرخشیراز ، بلوار زند ، روبروی خیابان باغشاه : آدرس 

3تور شیراز صفحه  ۹۴آبان و آذر  - ۹۴تور شیراز پاییز 
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.کلیه هتل ها و خدمات به صورت چارتر و گارانتی می باشد ، گشت ها به صورت گروهی و در ساعات مشخص اجرا می گردند 

.مسافرین در هنگام ورود فقط از برگ تاییدیه این مجموعه استفاده نمایند ، ارسال درخواست به منزله قبول شرایط فوق می باشد 

.در صورت افزایش نرخ هتل ها آژانس درخواست دهنده موظف به پرداخت مابه التفاوت اعالم شده به دفتر شناسا می باشد 

. آژانس در قبال نوع اتاق طبقه و سمت اتاق در هتل هیچ مسئولیتی ندارد و چینش هتل بر عهده هتل می باشد 

. تخته گذاشته خواهد شد 2نفر سوم در اتاق های سه تخته به صورت کاناپه  یا تشک  بوده که بصورت موقت در اتاق 

4تور شیراز صفحه  ۹۴آبان و آذر  - ۹۴تور شیراز پاییز 


