تورهای ایرانگردی عالءالدین تراول
نام تور

تعداد روز

تعداد شب

نوع سفر

محل حرکت

زمان حرکت

تور چابهار

4

3

هوایی

فرودگاه مهرآباد

-

برنامه تور

روز تور
روز اول

پرواز به چابهار طبق ساعت پروازی پرواز موجود ،ورود به چابهار و ترانسفر به سوی هتل محل اقامت .برنامه عصر :حرکت به
سوی آرامگاه غالم رسولی ،ساختمان قدیم پست چابهار یا تلگراف خانه انگلیسی ها ،دیدار از ساحل دریا بزرگ چابهار ،در ادامه
دکه بازارهای سنتی چابهار و اقامت در هتل.

روز دوم

ساعت  8صبح و پس از صرف صبحانه حرکت به سوی اسکله ماهیگیری رمین ،بازدید از تاالب لیپار چابهار یا تاالب صورتی،
درختان انجیر معابد ،کوه های مریخی چابهار یا مینیاتوری ،چشمانداز اسکله و ساحل بریس ،تراس های صخرهای و ساحل
ماسهای دریای عمان ،برگشت به سوی چابهار و صرف ناهار (هزینه ناهار به عهده مسافر است) .عصر برنامه اختیاری غواصی در
ساحل چابهار و قایق سواری.

روز سوم

ساعت  8صبح و پس از صرف صبحانه حرکت به سوی پدیده گل فشان ،دشت کهیر ،باغات موز و انبه ،برگشت به چابهار و صرف
ناهار (هزینه ناهار به عهده مسافر است) .عصر برنامه دیدار از روستای تیس ،اسکله تیس ،باغ گیاهشناسی تیس چابهار ،قلعه
پرتغالی ها چابهار یا قلعه تیس ،غارهای بان مسیتی ،گورستان جن ،قلعه پیروزگت تیس ،مسجد جامع تیس.

روز چهارم

تحویل اتاقها پس از صرف صبحانه و حرکت به سمت برکه تمساح پوزه کوتاه ایرانی (گاندو ) ،صرف ناهار و حرکت به سوی
فرودگاه (شایان ذکر است با توجه به ساعت پروازی برگشت تور برنامه گشتهای عصر روز سوم و چهارم با نظر تور لیدر جابهجا
میشود).

خدمات تور

رفت و برگشت با هواپیما به چابهار با یکی از پروازهای موجود ،ترانسفر از فرودگاه کنارک چابهار به هتل محل اقامت ،اجرای
گشتها با وسیله نقلیه توریستی (مینی بوس یا ون) در سطح چابهار و مسیر کوه های مریخی و گل فشان ،اقامت در هتل
انتخابی به همراه صبحانه ،همراهی راهنمای تور از ابتدا تا انتهای تور ،بیمه مسافرتی ،پرداخت ورودیه اماکن مورد بازدید چابهار،
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 لیپار

5

19،990،000

25،000،000

هتل الله

4

17،990،000

23،000،000

هتل فردوس

4

18،990،000

24،000،000

هتل ونوس

3

17،990،000

23،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 :

