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• تورهای مرکز ایران

• تورهای جنوب ایران
• تورهای مرکز ایران
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• تورهای اروپا
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ویژه نامه ی گردشگری امرداد شماره »دوم«
ویژه نامه ی گردشــگری اَُمرداد، ویژه نامه  ای است که در 
راستای رونق و شکوفایی گردشگری، به ویژه ایران گردی 
منتشر می شــود. آرمان ما یاری رساندن به کسانی است 
که برای گزینش مقصد گردشگری و آژانس خدمت دهنده 

دچار سردرگمی و دودلی هستند. 

در گفت وگــو و نظرخواهی با کارشناســان گردشــگری 
آژانس هایــی را برگزیدیم و تورهایــی از این آژانس ها را 
معرفی کرده ایــم تا جویندگان را بــرای تصمیم گیری تا 
اندازه ای یاریگر باشیم. بدیهی است، از آنجایی که اطالعات 
این تورها از آژانس ها دریافت شده است، اَُمرداد هیچ گونه 

مسوولیتی درباره ی درستی و یا نادرستی آن ندارد.

ه گردشگری
ژه نام

وی

رداد
ه ام

ه نام
هفت
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مدت اقامت: 2 شب ، مبدا: کرمان
نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/20
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 4 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 499/000 تومان + نرخ بلیت

نام آژانس: آدونیس
تلفن: 034-33257585

مدت اقامت: 4 شب
نوع وسیله: به انتخاب مسافر

تاریخ رفت: 96/11/30
تاریخ برگشت: 96/12/4

هتل: کمپ
وعده غذایی: 12 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 2/820/000 تومان

نام آژانس: کلوت
تلفن: 021-52827000 

مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: قطار

تاریخ رفت: 96/12/1
تاریخ برگشت: 96/12/4
هتل: اقامتگاه بوم گردی

وعده غذایی: 7 وعده
بیمه، راهنما، گشت

قیمت: 720/000 تومان
نام آژانس: اسپیلت البرز

تلفن: 021-66902680

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: به انتخاب مسافر

تاریخ اعتبار از: 96/11/1
تاریخ اعتبار تا: 96/11/30

هتل: از 2 تا 5 ستاره 
وعده غذایی: 4 وعده

بیمه، راهنما، گشت
شروع قیمت از: 400/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 021-44957051

مدت اقامت: 2 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: اقامتگاه سنتی و بوم گردی 
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
شروع قیمت از: 400/000 تومان

نام آژانس: اسپیلت البرز
تلفن: 021-66902680

مدت اقامت: 1 شب
نوع وسیله: میدی باس
تاریخ رفت: 96/11/21

تاریخ برگشت: 96/11/22
هتل: خانه تجهیز شده 

وعده غذایی: 4 وعده
بیمه، راهنما، گشت

قیمت: 350/000 تومان
نام آژانس: داالهو

تلفن: 021-41663000

مدت اقامت: 2 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/20
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: 2 ستاره 
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 420/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 021-41663000

مدت اقامت: 2 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس
تاریخ اعتبار از: 96/11/1

تاریخ اعتبار تا: 96/11/30
هتل: از 2 تا 5 ستاره 
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
شروع قیمت از: 250/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 021-44957051

مدت اقامت: 2 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس
تاریخ اعتبار از: 96/11/4

تاریخ اعتبار تا: 96/11/30
هتل: از 2 ستاره

وعده غذایی: 3 وعده
بیمه، راهنما، گشت

شروع قیمت از: 310/000 تومان
نام آژانس: آرندتور

تلفن: 021-44957051

مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: قطار

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: از 2 ستاره
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
شروع قیمت از: 571/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 021-44957051

مدت اقامت: 1 شب
نوع وسیله: خودروهای شخصی به گونه کاروان

تاریخ رفت: 96/11/12
تاریخ برگشت: 96/11/13

هتل: اقامتگاه سنتی و بوم گردی
وعده غذایی: 4 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 265/000 تومان
نام آژانس: آخشیگان

تلفن: 021-66706547

مدت اقامت: 3 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: اقامتگاه سنتی تجهیزشده
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 650/000 تومان

نام آژانس: کلوت
تلفن: 021-52827000 

کویــر
ــه  ــت ک ــه اس ــی پیرای ــران،  آرام و ب ــه ای بی ک ــر پهن کوی
بــا نــوای بــاد و رقــص شــن شــگفت  انگیزترین تصویــر 
ــت  ــی اس ــر جای ــد. کوی ــش می زن ــده نق ــن بینن را در ذه
 کــه آســمان و زمیــن عاشــقانه یکدیگــر را تماشــا می کنند. 
کویر هــای ایــران افــزون بــر ایــن از ویژگی هــای خــاص 
برخوردارنــد. چنان کــه بــا گــذر از جنگل هــای هیرکانــی و 
ــر  ــاگاه کوی ــه  ن ــا شــالی کاری های ســبز ب روبه روشــدن ب
ســمنان از پــس دشــتی سرســبز ســربر آورده و آغــوش 

ــاید. ــگران می گش ــوی گردش ــه س ــود را ب ــغ خ بی دری
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کویر طبس

کویر ورزنه کویر مرنجاب

سافاری کویر لوت - کلوت هاکلوت های شهداد

کویر مصرکویر لوت و کلوت ها

کویر مصر

کویر کاراکال میبد

کلوت های شهداد

شهر زیرزمینی اویی + کویر مرنجاب کویر مصر و گرمه

قطار

VIP اتوبوس VIP میدی باس اتوبوس

  

 VIP اتوبوس VIP اتوبوس 

 اتوبوس اتوبوس

از 2 ستاره

بوم گردی خانه محلی

کمپ3 ستاره

قطار

2 ستارهبوم گردی

از 2 ستاره

از 2 ستاره

از 2 ستاره

اقامتگاه سنتی اقامتگاه سنتی

4 وعده

5 وعده 4 وعده

12 وعده4 وعده

5 وعده7 وعده

5 وعده

3 وعده

5 وعده

4 وعده 7 وعده
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مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ اعتبار از: 96/11/1
تاریخ اعتبار تا: 96/11/30

هتل: از 3 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت از: 310/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 021-44957051

مدت اقامت: 1 شب
نوع وسیله: به انتخاب مسافر

تاریخ اعتبار از: 96/11/1
تاریخ اعتبار تا: 96/11/30

هتل: --
وعده غذایی: 1 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت از: 320/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 021-44957051

مدت اقامت: 1 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/20

هتل: خانه محلی تجهیز شده
وعده غذایی: 4 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 360/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 021-41663000

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: خودروهای شخصی

تاریخ رفت: 96/11/5
تاریخ برگشت: 96/11/7
هتل: اقامتگاه بوم گردی

وعده غذایی: 4 وعده
بیمه، راهنما، گشت

قیمت: 285/000 تومان
نام آژانس: آخشیگان

تلفن: 021-66706547

شمال ایران
ــتان را در  ــدران و گلس ــان، مازن ــتان های گی ــه اس ــران ک ــمال ای ش
ــد  ــای بلن ــا و کوه ه ــگل، دری ــاور از جن ــتره ای پهن ــرد گس ــر می گی ب
بــا رودهــای جوشــان و آبشــارهای خروشــان اســت. ایــن گســتره ی 
سرســبز بــا جاذبه هــای طبیعــی بی ماننــد همچــون بهشــتی کوچــک 
ــوله،  ــی ماس ــتای دیدن ــت. روس ــه اس ــای گرفت ــن ج ــان زمی در دام
ــای  ــای زیب ــی، جنگل ه ــه و انزل ــای میانکال ــان، تاالب ه ــه  رودخ قلع
ناهارخــوران، دریاچــه ی شورمســت، چشــمه های معدنــی ســیاهکل، 
ــای  ــورت و جنگل ه ــاداب س ــگ ب ــی و هفت رن ــمه های پلکان چش
ــت.  ــران اس ــمال ای ــگری ش ــای گردش ــی از دیدنی ه ــود بخش مه آل

گرگان - ترکمن صحرا تاالب میانکاله و دشت ناز پرتقال چینی + تاالب بوجاقسرعین

VIP خانه محلی  اتوبوس از 3 ستاره VIP 1 وعدهبوم گردیاتوبوس 4 وعده 4 وعده2 وعده



مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: هواپیما و حمل ونقل محلی

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/21

هتل: 2 ستاره
وعده غذایی: 3 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: از 795/000 تومان

نام آژانس: کلوت
تلفن: 021-52827000

مدت اقامت: 2 شب ،  مبدا: کرمان
نوع وسیله: به انتخاب مسافر

تاریخ رفت: 96/11/20
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 4 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 359/000 تومان + هزینه حمل ونقل

نام آژانس: آدونیس
تلفن: 034-33257585

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/11
تاریخ برگشت: 96/11/13

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 1/241/000 تومان 

نام آژانس: عاءالدین
تلفن: 021-74495

سیستان، شهرسوخته و زابل

زابل

قشم

 هواپیما

 

از 3 ستاره 

3 ستاره

صبحانه3 ستاره

4 وعده

2 وعده

مدت اقامت: 3 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: خانه محلی و اقامتگاه سنتی
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 650/000 تومان
نام آژانس: آخشیگان

تلفن: 021-66747739

مدت اقامت: 3 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: 2 ستاره
وعده غذایی: 6 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 695/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 021-41663000

مدت اقامت: 2 شب ،  مبدا: کرمان
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/21

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 399/000 تومان 

نام آژانس: آدونیس
تلفن: 034-33257585

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/20
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 1/250/000 تومان
نام آژانس: قدس گشت

تلفن: 021-88753060

مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 3 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 1/290/000 تومان

نام آژانس: عاءالدین
تلفن: 021-74495

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: 96/11/1
تاریخ اعتبار تا: 96/11/30

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 990/000 تومان

نام آژانس: قدس گشت
تلفن: 021-88753060

مدت اقامت: 2 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/20
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: هتل سنتی
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 695/000 تومان

نام آژانس: کلوت
تلفن: 021-52827000 

مدت اقامت: 2 شب ،  مبدا: کرمان
نوع وسیله: به انتخاب مسافر

تاریخ رفت: 96/11/20
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 3 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 499/000 تومان + هزینه حمل ونقل

نام آژانس: آدونیس
تلفن: 034-33257585

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: 96/11/1
تاریخ اعتبار تا: 96/11/30

هتل: 2 و 4 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: از 800/000 تومان
نام آژانس: قصرشیرین
تلفن: 021-83349169

قشم و هنگام

خوزستان

شوش، زیگورات، چغازنبیلخوزستانچابهار

یزدیزد )از میبد تا چک چک(قشم

شیراز

قطار لوکس

VIP اتوبوس

هواپیما هواپیما

هواپیما

VIP اتوبوس اتوبوس 

هواپیما

خانه محلی

2 ستاره

3 ستاره4 ستاره3 ستاره

هتل سنتی3 ستاره 5 وعده

6 وعده

3 وعده2 وعده2 وعده

3 وعده5 وعده2 وعده

2 وعده

مدت اقامت: 2 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/11
تاریخ برگشت: 96/11/13

هتل: خانه محلی
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 395/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 021-41663000

مدت اقامت: 5 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/12/3
تاریخ برگشت: 96/12/8

هتل: --
وعده غذایی: 9 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 1/095/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 021-44957051

مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/10
تاریخ برگشت: 96/11/13

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 3 وعده صبحانه

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 880/000 تومان

نام آژانس: قدس گشت
تلفن: 021-88753060

مدت اقامت: یک روزه
نوع وسیله: اتوبوس - ون - میدل باس

تاریخ اعتبار از: 96/11/1
تاریخ اعتبار تا: 96/11/30

هتل: --
وعده غذایی: انتخابی

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: از 98/000 تومان

نام آژانس: قدس گشت
تلفن: 021-88753060

قلعه باال و رضا آباد

پاسارگاد - تخت جمشید

یزد - میبد - تفت

تهران گردی

 VIP اتوبوس 

 

 

خانه محلی

--

5 ستاره 3 ستاره

2 و 4 ستاره اتوبوس-ون

5 وعده

9 وعده

3 وعده

انتخابی

مدت اقامت: 1 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/20
تاریخ برگشت: 96/11/21

هتل: اقامتگاه بوم گردی
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 440/000 تومان

نام آژانس: اسپیلت البرز
تلفن: 021-66902680

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ اعتبار از: 96/11/1
تاریخ اعتبار تا: 96/11/30

هتل: انتخابی
وعده غذایی: 4 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: از 550/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 021-44957051

مدت اقامت: 3 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/22
هتل: 2 ستاره و مهمان سرا

وعده غذایی: 6 وعده
بیمه، راهنما، گشت

قیمت: 840/000 تومان
نام آژانس: کلوت

تلفن: 021-52827000 

مدت اقامت: 3 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: خانه محلی
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 590/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 021-41663000

قلعه باال - نگین خارتوران

لرستان

دره راگه )طبیعت رفسنجان تا میمند(

طبس تا کال جنی

هواپیما VIP اتوبوس 

 اتوبوس VIP اتوبوس

VIP اتوبوس  

VIP اتوبوس  VIP اتوبوس  

بوم گردی

انتخابی

2 ستاره

خانه محلی

5 وعده

4 وعده

6 وعده

7 وعده

مرکز ایرانجنوب ایران
گســتره ی جنــوب ایــران را خلیــج  همیشــه   فــارس چــون 
ــای  ــت. نخل ه ــیده اس ــوش کش ــان در  آغ ــادری مهرب م
ــرای  ــواره پذی ــوب، هم ــربزیر جن ــان س ــربلند و مردم س
ــژه در  ــه  وی ــان ب ــران و جه ــیاری از ای ــگران بس گردش
ــا  ــران ب ــوب ای ــتند. جن ــال هس ــرد س ــای س فصل ه
جزیره هــای زیبــا و خرامیــدن لنج هــا بــر پهنــه ی 
ــاز و آواز  ــا س ــراه ب ــارس هم ــران خلیج ف ــای بی ک آب ه
ماهیگیــران ایــن گســتره، زیبایــی ایــن دیــار مهربــان را 

ــد. ــایی می کن ــدان تماش ــد چن ص

ــهرهای  ــه ش ــت ک ــاور اس ــتره ای پهن ــران گس ــز ای مرک
بســیاری را در دل خــود جــای داده اســت. ایــن گســتره از 
ــتای  ــت. روس ــوردار اس ــیاری برخ ــی بس ــی اقلیم گوناگون
تاریخــی ابیانه کاشــان، کاخ چهل ســتون، ســی و ســه پل، 
کلیســای وانــک، بــرج کبوترخانــه ی اصفهــان، باغ شــازده 
ــید و  ــتانی تخت جمش ــای باس ــان، یادمان ه ــان کرم ماه
پاســارگاد در شــیراز، شــهر جهانــی یــزد بــا بادگیرهــای 
ــاری،  ــال بختی ــار مح ــا در چه ــته کوه های دن ــد و رش بلن
جنــگل ابر شــاهرود و شــهمیرزاد بهشــتی در کویر ســمنان 
تنهــا بخــش کوچکــی از دیدنی هــای مرکــز ایــران اســت. 
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مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: به انتخاب مسافر

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: خانه محلی
وعده غذایی: 9 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 850/000 تومان + هزینه حمل ونقل

نام آژانس: کلوت
تلفن: 021-52827000

هرمز تا هنگام

9 وعدهخانه محلی

مدت اقامت: 2 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/11/30
تاریخ برگشت: 96/12/3

هتل: 2 ستاره
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 644/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 021-44957051

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: 96/11/1
تاریخ اعتبار تا: 96/11/30

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 310/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 021-44957051

دامنه های داالهو )کرمانشاه(

کیش

هواپیما

2 ستاره

3 ستاره

7 وعده

2 وعده

هواپیما

هواپیما

مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: قطار

تاریخ رفت: 96/11/18
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: خانه محلی
وعده غذایی: 6 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: از 690/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 021-41663000

جزیره هرمز

 اتوبوس 6VIP وعدهخانه محلی هواپیما
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اروپـا
ــس از  ــای دارد و پ ــن ج ــمالی زمی ــره ش ــا در نیم ک ــاره اروپ ق
اقیانوســیه، دومیــن قــاره ی کوچک جهــان اســت. این قــاره به 
شــوند):دلیل( پــر آبــی و سرســبز بــودن به قاره ی ســبز نــام ور 
ــا جنگل هــای سرســبز و کوهســتان های  اســت. ســوییس ب
دســت نخورده مقصد زمســتانی بســیاری از گردشــگران جهان 
اســت. اســپانیا کشــور ماتادورها)گاوبازهــا( با موزه های پرشــمار 
ــد.  ــمار می آی ــا به ش ــگری اروپ ــای گردش ــر جاذبه ه از دیگ
فرانســه کشــوری بــا 60 میلیــون جمعیــت ســاالنه بیــش از 
80 میلیــون گردشــگر خارجــی را بــه ســوی خــود می کشــد. 

پاریــس ســومین شــهر پربازدیــد جهان اســت.

اسپانیا و هلند صربستان + کرواسی

ایتالیا - فرانسه - اسپانیاایتالیا هلند - فرانسه

فرانسه - بلژیک - هلنداسپانیا

سوئیس - مالت

هواپیما هواپیما

هواپیماهواپیما هواپیما

 

   

هواپیماهواپیما

هواپیما

  

   

  

 

4 ستاره 5 ستاره

4 ستاره4 ستاره 5 ستاره

5 ستاره4 ستاره

4 ستاره

9 وعده 10 وعده

11 وعده6 وعده 8 وعده

11 وعده8 وعده

7 وعده

مدت اقامت: 10 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/12/29
تاریخ برگشت: 97/1/10

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 10 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: از 3/790/000 تومان + 1/790 یورو

نام آژانس: قدس گشت
تلفن: 021-88753060

مدت اقامت: 6 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/15
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 6 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: 6/500/000 تومان

نام آژانس: آیتو
تلفن: 88539300

مدت اقامت: 11 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: ویژه نوروز 97
تاریخ اعتبار تا: پایان تیر ماه 97

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 11 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: تماس با آژانس
نام آژانس: سام سیر

تلفن: 021-2324

مدت اقامت: 8 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 97/1/2
تاریخ برگشت: 97/1/11

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 8 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: از 3/665/000 تومان + 2/980 یورو

نام آژانس: قدس گشت
تلفن: 021-22644607

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: ویژه نوروز 97
تاریخ اعتبار تا: پایان تیر ماه 97

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 9 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: تماس با آژانس
نام آژانس: سام سیر

تلفن: 021-2324

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/19
تاریخ برگشت: 96/11/27

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: 2/795/000 تومان + 1/390 یورو

نام آژانس: ققنوس
تلفن: 021-24525

مدت اقامت: 11 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/12/28
تاریخ برگشت: 97/1/10

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 11 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: از 2/765/000 تومان + 3/490 یورو

نام آژانس: قدس گشت
تلفن: 021-22644607

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/12/26
تاریخ برگشت: 97/1/4

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: 2/300/000 تومان + 2/250 یورو

نام آژانس: پرشیا
تلفن: 021-88561195
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مدت اقامت: 10 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/12/29
تاریخ برگشت: 97/1/9

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 14 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: 6/850 دالر + نرخ پرواز

نام آژانس: پرشیا
تلفن: 021-88561195

مدت اقامت: 17 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/12/19
تاریخ برگشت: 97/1/17

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 21 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 1/640 دالر + بلیت هواپیما

نام آژانس: اسپیلت البرز
تلفن: 021-66902680

ــا و  ــی فرهنگ ه ــا گوناگون ــان ب ــاره ی جه ــن ق ــیا بزرگ تری آس
اقلیم هــا دارای جاذبه هــای گردشــگری بســیاری اســت. بلند تریــن و 
پســت ترین نقطه هــای کــره ی زمین در آســیا جــای دارنــد. گوناگونی 
پوشــش گیاهــی و جانــوری ایــن کهن قــاره بــا جنگل های سرســبز، 
ــای  ــک و کرانه ه ــای خش ــا، بیابان ه ــد هیمالی ــته کوه های بلن رش
ــاج  ــارت ت ــن، عم ــزرگ چی ــوار ب ــار دی ــم نواز در کن ــواحل( چش ):س
محــل در هنــد، بالــی، بهشــت گرمســیری اندونــزی خلیــج هالونــگ 
ویتنــام و شــهرهای دیدنــی کشــورهای آســیای میانــه گردشــگران 

ــه ســوی خــود می کشــد.  بســیاری را از سراســر جهــان ب

ژاپن

استانبول

ارمنستاندور آناپورنا

جزیره بورنئو

ویتنام

کواال - لنکاوی

تایلند مالزی)کواالالمپور+پنانگ(

چین

امارات هواپیماقشم ایر

هواپیما

ایران ایر

هواپیما

هواپیما هواپیما

هواپیما هواپیما

   

 

 

 

  

 

5 ستاره

3 و 4 ستاره

4 ستاره3 ستاره

لوژهای جنگلی

4 ستاره

3 ستاره

3 و 4 ستاره 4 ستاره

4 و 5 ستاره

14 وعده

7 وعده

7 وعده4 وعده

13 وعده

11 وعده

8 وعده

7 وعده 8 وعده

8 وعده

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/20
تاریخ برگشت: 96/11/27

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 11 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: 990 دالر

نام آژانس:داالهو
تلفن: 021-41663000

مدت اقامت: 5 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار: ویژه نوروز 97
تاریخ اعتبار تا: 97/3/10

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: از 3/390/000 تومان

نام آژانس: قدس گشت
تلفن: 021-88753060

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/20
تاریخ برگشت: 96/11/27

هتل: لوژهای جنگلی
وعده غذایی: 13 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 1/800 دالر + بلیت هواپیما

نام آژانس: کلوت
تلفن: 021-52827000

مدت اقامت: 4 شب
نوع وسیله: هواپیما

اعتبار تور از: 96/11/1
تاریخ برگشت: 96/11/30

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 8 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 2/590/000 تومان

نام آژانس: امیرکبیر
تلفن: 021-22140240

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما 

تاریخ رفت: 96/12/26
تاریخ برگشت: 97/1/5

هتل: 3 و 4 ستاره
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 5/679/000 تومان
نام آژانس: قصر شیرین

تلفن: 021-83349120

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتباراز: 96/11/1
تاریخ اعتبار تا: اطالع ثانوی

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 8 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ترانسفر
قیمت: 1/575/600 تومان

نام آژانس: طرحان پرواز
تلفن: 021-8549

مدت اقامت: 8 شب
نوع وسیله: هواپیما

اعتبار تور از: ویژه نوروز 97
اعتبار تور تا: پایان نوروز 97

هتل: 4 و 5 ستاره
وعده غذایی: 8 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: از 5/900/000

نام آژانس: پرسپولیس
تلفن: 021-22207302

مدت اقامت: 5 شب
نوع وسیله: هواپیما 

تاریخ اعتبار از: 96/12/25
تاریخ اعتبار تا: 97/1/11

هتل: 3 و 4 ستاره
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 2/910/000 تومان
نام آژانس: قصر شیرین

تلفن: 021-83349120

آسیا

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

اعتبار تور از: ویژه نوروز 97
اعتبار تور تا: پایان نوروز 97

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 10 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: از 4/050/300 تومان

نام آژانس: پرسپولیس
تلفن: 021-22915300

هند

10 وعده5 ستاره هواپیما
تلفـــــن آگهــــــی ها:    

021-88824806
09123246225
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آفریقــا: آفریقــا دومیــن قــاره ی بــزرگ جهــان اســت. ســاالنه بیــش 
از 30 میلیــون گردشــگر بــه آفریقــا ســفر می کننــد کــه ایــن قــاره را 
بیشــتر بــرای حیــات وحــش بی ماننــد آن بــر می گزیننــد. آفریقــا بــه 
شــوند ):دلیــل( حیــات وحشــی کــه در سراســر آن وجــود دارد مقصــد 

شــماره ی یــک سافاری)وحش گشــت(  در جهــان اســت.
آمریــکا: قــاره ی آمریــکا کــه آمریــکای شــمالی، آمریــکای مرکــزی و آمریــکای 
جنوبــی را در بــر می گیــرد از قاره هــای نویافتــه ی جهــان اســت. رشــته کوه های 
راکــی و آنــد، خلیــج مکزیــک، دریــای کاراییب، جنگل هــای آمــازون، بیابــان آتاکاما 
ــه ی می سی ســی پی، دریاچــه ی ســوپریور و  ــان، رودخان )شــیلی(، کوه هــای گوی

آبشــار نیــاگارا از دیدنی هــای طبیعــی ایــن قــاره اســت. 

برزیل

مراکشکوبامکزیک - باکو

اتریشآفریقای جنوبی

هواپیما

هواپیماهواپیماهواپیما

 هواپیماهواپیما

   

5 ستاره  

4 ستاره5 ستاره5 ستاره

14 وعده5 و 5 ستاره5 ستاره

6 وعده10 وعده11 وعده

18 وعده23 وعده

مدت اقامت: 15 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/12/27
تاریخ برگشت: 97/1/13

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 11 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت از: 5/100 دالر + 5/800/000 تومان

نام آژانس: پرشیا
تلفن: 021-88561195

مدت اقامت: 10 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/12/29
تاریخ برگشت: 97/1/9

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 14 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: از 7/500/000 تومان + 2/600 دالر

نام آژانس: سام سیر
تلفن: 021-2324

مدت اقامت: 10 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/12/28
تاریخ برگشت: 97/1/10

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 10 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: از 6/990/000 تومان + 2/990 یورو

نام آژانس: قدس گشت
تلفن: 021-88753060

مدت اقامت: 6 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/12/29
تاریخ برگشت: 97/1/6

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 6 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: 870 دالر

نام آژانس:داالهو
تلفن: 021-41663000

مدت اقامت: 14 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/15
تاریخ برگشت: 96/11/27

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 23 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 3/000 دالر + بلیت هواپیما

نام آژانس: کلوت
تلفن: 021-52827000

مدت اقامت: 4 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: 96/11/7
تاریخ اعتبار تا: اطالع ثانوی

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 18 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: از 6/875/000 تومان

نام آژانس:امیرکبیر
تلفن: 021-22140240

آفریقا و آمریکا

آفریقای جنوبی

15 وعده4 و 5 ستاره هواپیما

مدت اقامت: 9 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/20
تاریخ برگشت: 96/11/29

هتل: 4 و 5 ستاره
وعده غذایی: 15 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: از 4/890/000 تومان + 220 دالر

نام آژانس: قدس گشت
تلفن: 021-88753060

تلفن: 31-88325329       نمابر: 89786548
  www.amordadnews.com      :تارنماي اَُمرداد
sardabir.amordad@gmail.com رايانامه: 
تلفـــــن آگهــــــی ها:    09123246225

هزينه هــای چــاپ و آماده ســازی اين 
ويژه نامه از سوی بانو ايراندخت دمهری 
به نامگانه ی فرزند روانشادشان کامران 
خداداد ايران خواه فراهم شده است 
که بدين وسیله از ايشان سپاسگزاری 
کرده و شــادی روان درگذشتگانشان 

را خواستاريم.

ویژه نامه گردشگری
مديرمسوول: بابك سالمتي
زيرنگر:  مـــژگان مــــژگانی
              نگار جمشـــیدنژاد

رويه آرايي: مهنوش دهنادي 
نگرنده چاپ: ديناز دهنادي

همکاران: ساسان سلطانی پور، ياسمن خسروپور

مکزیک

15 وعده 5 ستاره هواپیما

مدت اقامت: 15 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/12/27
تاریخ برگشت: 97/1/13

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 15 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 5/100 دالر + 5/800/000 تومان

نام آژانس: آیتو
تلفن: 021-88539300


