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   WWW.NEDAYEPARSEH.COM    Tel : 021 – 88884056                   تورهای آبی رنگ از تبریز و اصفهان بدون تغییر نرخ و از مشهد و شیراز با افزایش نرخ 600/000 تومان قابل اجراست 

 
 5✫ |روز( 10) چین

 شهریور 15
 تومان 000/990/4

 دالر 1290+ 
 تومان 000/690/4 تومان 000/690/4 تومان 000/990/4

 شب شانگهای  3شب هانگزو  +   2شب پکن +  4 دالر  590+  دالر 1190+  دالر  1990+ 

 

 
 سال بدون تخت 4-2      سال با تخت   11-4        تخته   1هر نفر در اتاق        تخته    2هر نفر در اتاق            پرواز                تاریخ حرکت                            مسیر و مدت تور ، درجه هتل              

 
 نرخ پرواز  5✫ |روز(  6) سیشل

 یورو 1290از + 

  نرخ پرواز نرخ پرواز

 یورو 1190از +  یورو 2290از + 
_____ 

 شب ماهه 5

 

 اکتبر 31اعتبار تا 

 
 5✫ |روز(  5مالدیو )

 اکتبر 31اعتبار تا 
 نرخ پرواز

 دالر 725+ 

  نرخ پرواز نرخ پرواز

 دالر 410+  دالر 1018+ 
 شب ماله 4 _____

 

 
 5✫ |روز(  8ویتنام )

 سپتامبر 30اعتبار تا 
 نرخ پرواز

 دالر 1090+ 

 نرخ پرواز نرخ پرواز نرخ پرواز

 شب سایگون 3شب هانوی +  1شب کشتی کروز +  1شب هانوی +  2 دالر 490+  دالر 890+  دالر 1990+ 

 

 
 تومان 000/990/6 شب ژوهانسبورگ +  2         4✫ |روز( 11) آفریقای جنوبی

 دالر 3590+ 

 تومان 000/690/6 تومان 000/690/6 تومان 000/990/6

 شهریور 14 شب کیپ تاون 4شب سان سیتی +  2شب پارک جنگلی +  2 دالر 1290+  دالر 3190+  دالر 4890+ 

 
 4✫ |روز( 8) اسپانیا

 شهریور 29
 تومان 000/990/5

 یورو 1390+ 

 تومان 000/690/5 تومان 000/690/5 تومان 000/990/5

 شب بارسلون 4شب مادرید +  3 یورو 690+  یورو 1290+  یورو 2090+ 

 

 
 5✫ |روز(  9سریالنکا )

 اکتبر 31اعتبار تا 
 نرخ پرواز

 دالر 790+ 

 نرخ پرواز نرخ پرواز نرخ پرواز

 شب کلمبو 2بنتوتا + شب  4شب کندی +  2 دالر 690+  دالر 690+  دالر 1390+ 

 

 
 روز(  9کوبا )

 اکتبر 31اعتبار تا 
 نرخ پرواز

 یورو 1490+ 

 نرخ پرواز نرخ پرواز نرخ پرواز

 شب  وارادرو 4شب هاوانا +  4 یورو  1190+  یورو 1190+  یورو 1790+ 

 

http://www.nedayeparseh.com/
http://www.nedayeparseh.com/


 

 موارد تحت پوشش آژانس هوایی ندای پارسه :

 

 


