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 ، رسیدى بِ فرٍدگاُ بیي الوللی کلوبَ ، پس از اًجام تشریفات فرٍدگاّی. 08:40ساعت  رٍز اٍل:

 دالر صادر هی گردد،کِ ّسیٌِ بعْدُ هسافر هیباشد( 40)ٍیسای سریالًکاٌّگام ٍرٍد،در فرٍدگاُ کلوبَ بوبلػ 

 در شْر کلوبَ،پس از رسیدى بِ ّتل، تحَیل اتاق ٍ استراحت ٍ استفادُ از اهکاًات ّتل.حرکت بطرف ّتل 

شاهل خرید ٍ بازدید.)بازدید از هیداى  19تا  11پس از صرف صبحاًِ در ّتل، برگساری تَر گشت شْری کلوبَ از ساعت  رٍز دٍم :

 اُ ٍ هرکس خریداستمالل، بازدید از هَزُ شْر کلوبَ،هعبد گاًگاراهایا،بازارچِ پت

صبح حرکت بطرف شْر کٌدی ٍ در طَل هسیر، اًجام تَرپیٌاٍال)هرکس  9پس از صرف صبحاًِ تحَیل اتاق ٍ ساعت رٍزسَم : 

 ّتل در استراحت ، اتاق تحَیل از پس کٌدی ّتل بِ ٍرٍد 15 ساعت  بْسیستی فیلْا(. بعد بازدید از باغ ادٍیِ

 ساعت( 5تر حدٍدا: ه کیل116َ کٌدی –)فاصلِ شْر کلوبَ 

گشت شْرکٌدی شاهل : بازدید از باغ گیاّشٌاسی پرادًیا ، بازار کٌدی ، ًوایشگاُ جَاّرات ،  -پس از صرف صبحاًِ  رٍز چْارم :

 کارخاًِ چای ، تواشای برًاهِ سٌتی ٍفرٌّگی هردم کٌدی ٍ بازدید از هعبد دًداى بَدا.

صبح،حرکت بطرف شْر بٌتَتا،بعد از رسیدى بِ ّتل تحَیل گرفتي  9ساعت پس از صرف صبحاًِ ٍ تحَیل اتاق  رٍز پٌجن :

 ساعت( 4کیلَهتر،حدٍدا  179بٌتَتا -اتاق،استراحت ٍ استفادُ از اهکاًات ّتل.)فاصلِ شْر کٌدی

 گشت شْر بٌتَتا شاهل : لایك سَاری رٍی رٍدخاًِ هادٍ)فیش تراپی،جسیرُ هعبد،جسیرُ سیٌاهَى( ٍ ّوچٌیي :رٍز ششن 

 استفادُ از تفریحات ٍ ٍرزشْای آبی ، بازدید از هحل ًگْداری الکپشتْا

 کلوبَ – بٌتَتا  شْر فاصلِ)17:00 ساعت ایراى بِ گشت باز برای فرٍدگاُ بطرف حرکت ٍ ظْر 12:00 ساعت اتاق تحَیل  رٍز ّفتن :

 (. ساعت 1:30: حدٍدا ، هتر کیلَ 65

 تَجِ:

 باشد.ّسیٌِ ٍرٍدیِ ّا بعْدُ هسافر هی -

 بوٌظَر جلَگیری از اتالف ٍلت هسافراى عسیس در بدٍ ٍرٍد بِ کلوبَ،ّسیٌِ ٍرٍیِ ّا بِ تَر لیدر تحَیل گردد. -

ف تَر لیدر ، لابل تواهی زهاًبٌدیْا در برًاهِ سفر، تمریبی هیباشد ٍ بٌا بِ شرایط آب ٍ َّایی ٍحَادث پیش بیٌی ًشدُ از طر -

 تغییر هی باشد

 


