تورهای ایرانگردی عالءالدین تراول
نام تور

تعداد روز

تعداد شب

نوع سفر

محل حرکت

زمان حرکت

تور قشم جزیره عجایب هفتگانه

4

3

هوایی

فرودگاه مهرآباد

-

روز تور
روز اول

روز دوم

برنامه تور
ساعت حدودی  11صبح پرواز از تهران به مقصد قشم (و یا از سایر شهرها با هماهنگی قبلی) و رسیدن تا حدود ساعت  15ظهر به هتل محل
اقامت .صرف ناهار (هزینه ناهار به عهده مسافر) و استراحت ،گشت عصر روز اول شامل :دره ستاره ها و روستای برکه خلف ،جزایر ناز ،غارهای
خوربس ،قلعه پرتغالی ها و گشتوگذار در مراکز خرید.
ساعت  9صبح و پس از صرف صبحانه حرکت به سوی روستای شیب دراز و برنامه قایقسواری در مسیر جزیره هنگام و دیدار دلفینهای قشم
در اطراف جزیره هنگام ،برگشت به اسکله شیب دراز و ادامه مسیر به سوی طبل ،قایقسواری در جنگل حراء و دیدار از پرندگان ،حیات و حش
حراء ،صرف ناهار در خانه محلی روستای طبل یا سهیلی (هزینه ناهار به عهده مسافر) و ادامه مسیر به سوی روستای گوران و دیدار از کارگاههای
لنج سازی گوران ،سد گوران و برگشت به سوی هتل محل اقامت (در گشت امروز با توجه به اینکه در دو مرحله سوار قایق خواهید شد میبایست
لباس راحت و شرایط قایق سواری داشته باشید).

روز سوم

ساعت  8صبح و پس از از صرف صبحانه حرکت به سوی تنگه چاهکوه با مسیر حدودا  2ساعتی و دیدار از تنگه چاهکوه از ساعت  10الی 11
صبح .ادامه تور قشم به سوی غار نمکی با مسیر حدودا  1ساعتی و بازدید از غار نمکدان و ادامه مسیر به سوی روستای سهیلی یا طبل و صرف
ناهار محلی در خانه محلی حدودا تا ساعت  3ظهر (هزینه ناهار به عهده مسافر) .ادامه گشت به سوی بندر الفت و چاههای طال و بادگیرهای
الفت و برگشت به سوی هتل تا ساعت  7عصر (به دلیل برنامه پیادهروی میبایست کفش مناسب ،عینک آفتابی و کرم ضد آفتاب همراهتان
باشد).

روز چهارم

ساعت  9صبح و پس از صرف صبحانه و تحویل اتاقها برنامه گشت موزه ژئو پارک قشم ،پارک کروکودیل ها ،صرف ناهار در قشم (هزینه به
عهده مسافر) و ادامه برنامه روز آخر با توجه به شرایط پرواز ،برگشت که از قشم باشد و یا از بندرعباس ادامه مییابد که اگر از بندرعباس بود با
کشتی به سوی بندر میرویم و گشت شهری بندرعباس شامل معبد هندوها و حمام گله داری اجرا میشود و سپس به سوی فرودگاه بندرعباس
جهت برگشت به تهران تا ساعت  10شب میرویم .اگر ادامه برنامه از قشم بود پس از صرف ناهار و با توجه به ساعت پروازی قشم به سوی
فرودگاه قشم میرویم و به تهران پرواز میکنیم.

خدمات تور

رفت و برگشت با هواپیما یا قطار به قشم ،ترانسفر از فرودگاه قشم یا ایستگاه راه آهن قشم به هتل محل اقامت ،اجرای گشتها با وسیله نقلیه
توریستی (مینی بوس یا ون) در سطح قشم و مسیرهای چاهکوه و حراء .اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه ،همراهی راهنمای تور از ابتدا
تا انتهای تور ،بیمه مسافرتی ،پرداخت ورودیه اماکن مورد بازدید قشم ،پذیرایی بین روز چای ،نسکافه ،آب معدنی ،میوه (در کلیه تورهای
عالءالدین تراول ،هزینه ناهار و شام به عهده مسافران میباشد).

نام هتل

ستاره هتل

هر نفر بزرگسال در اتاق دو تخته

هر نفر بزرگسال در اتاق یک تخته

هتل ایرمان

4

22،990،000

24،000،000

جهت کسب اطالعات بیشتر ،با تیم فروش تور عالءالدین تراول تماس بگیرید.

نشانی :تهران ،پاسداران شمالی ،پائینتر از چهارراه فرمانیه ،نبش نارنجستان چهارم ،مجتمع تجاری اداری آرتمیس
فرمانیه ،طبقه  ،7واحد  .5شماره تماس02174495 :
رزرو آنالین تورhttps://www.alaedin.travel/tours/booking :

