تورهای ایرانگردی عالءالدین تراول
نام تور

تعداد روز

تعداد شب

نوع سفر

محل حرکت

زمان حرکت

تور یزد نوروزی

4

3

زمینی با قطار

ایستگاه راه آهن
تهران

05:55

روز تور

برنامه تور

روز اول

ساعت حدودی  5صبح حرکت از ایستگاه راه آهن تهران به مقصد یزد و رسیدن به یزد تا ساعت حدودی  ،13ترانسفر به هتل محل
اقامت ،صرف ناهار (هزینه به عهده مسافر) و گشت شهر یزد شامل آتشکده زرتشتیان یزد ،میدان امیرچخماق ،آب انبار امیرچخماق،
موزه آب ،شبنشینی در باغ دولت آباد یزد ،دیدن بلندترین بادگیر شهر یزد و اقامت در هتل.

97/12/29

دیدار از مسجد جامع کبیر یزد ،بازدید از محله فهادان ،میدان وقت و ساعت ،ساباط ها و خانههای قدیمی ،کارگاه صنایع دستی،
آب انبار فهادان ،زندان اسکندر ،صرف ناهار در هتل باغ مشیر الممالک (هزینه ناهار به عهده مسافر) و گشت دخمه زرتشتیان یزد
و ...

روز دوم
98/01/01

ساعت  9صبح حرکت به سوی میبد ،دیدار از دژ نارین قلعه ،برخ کبوترخانه ،کارگاههای سفالگری و سرامیک ،یخچال خشتی،
چاپارخانه ،کاروانسرای شاه عباسی و موزه زیلو ،صرف ناهار در کاروانسرای شاه عباسی (هزینه ناهار به عهده مسافر) و برگشت به
یزد.

روز سوم
98/01/02

برنامه گشت اختیاری تا ساعت  3عصر ،تحویل اتاقها ،حرکت به سوی ایستگاه راه آهن یزد و برگشت به تهران تا ساعت حدودی
 22شب.

روز چهارم
98/01/03

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

خدمات تور

نام هتل

ستاره هتل

هر نفر بزرگسال در اتاق دو تخته

هر نفر بزرگسال در اتاق یک تخته

هتل صفائیه (اتاق های جدید)

5

17،490،000

25،000،000

هتل صفائیه (اتاق های باغ)

5

16،990،000

25،000،000

هتل باغ مشیرالممالک

4

17،990،000

25،000،000

هتل ارگ جدید

4

16،990،000

25،000،000

هتل داد

4

17،490،000

25،000،000

هتل الله

3

15،990،000

18،000،000

هتل پارسیان آزادی

3

15،490،000

25،000،000

هتل سنتی

2

14،990،000

16،500،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 تماس 02174495 :رزرو آنالین تورhttps://www.alaedin.travel/tours/booking :

