
فهرست:
• تورهای کویر ایران

• تورهای شمال ایران
• تورهای جنوب ایران
• تورهای مرکز ایران

• تورهای آسیا
• تورهای اروپا

• تورهای آمریکا و آفریقا

رویه:
2
3
4
5
6
7
8

ویژه نامه ی گردشگری اَُمرداد، نخستین ویژه نامه  ای است 
که به این شــیوه منتشــر کرده ایم تا در راستای رونق و 
شکوفایی گردشگری، به ویژه ایران گردی گامی برداشته 
باشــیم. آرمان ما یاری رساندن به کسانی است که برای 
گزینش مقصد گردشــگری 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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با ما ایران و جهان 
را بگردید

ویژه نامه گردشگری
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مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: قطار + خودروهای توریستی

تاریخ رفت: 96/9/14
تاریخ برگشت: 96/9/17
هتل: اقامتگاه بوم گردی

وعده غذایی: 7 وعده
بیمه، راهنما، گشت

قیمت: 720/000 تومان
نام آژانس: اسپیلت البرز

تلفن: 66902680

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: قطار

تاریخ رفت: 96/9/14
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: خانه محلی
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 595/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 44957051

مدت اقامت: 3 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/14
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: خانه محلی
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 590/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 88104095

مدت اقامت: 2 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس
تاریخ اعتبار از: 96/9/14
تاریخ اعتبار تا: 96/9/16

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

بیمه، راهنما، گشت
شروع قیمت از: 385/000 تومان

نام آژانس: آخشیگان
تلفن: 66747739

مدت اقامت: 2 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/22
تاریخ برگشت: 96/9/24

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

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

نام آژانس: اسپیلت البرز
تلفن: 66902680

مدت اقامت: 1 شب
نوع وسیله: میدل باس
تاریخ رفت: 96/9/16

تاریخ برگشت: 96/9/17
هتل: اکوکمپ 

وعده غذایی: 5 وعده
بیمه، راهنما، گشت

شروع قیمت از: 340/000 تومان
نام آژانس: آرندتور
تلفن:  44957051

مدت اقامت: 3 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/14
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: اقامتگاه سنتی 
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 640/000 تومان

نام آژانس: کلوت
تلفن: 66488374

مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: قطار

تاریخ رفت: 96/9/14
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: خانه بوم گردی 
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 730/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 88104095

مدت اقامت: 1 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/14
تاریخ برگشت: 96/9/16

هتل: اقامت در خانه محلی
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت و ورودیه
قیمت: 420/000 تومان

نام آژانس: اسپیلت البرز
تلفن: 66902680

مدت اقامت: 2 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/8
تاریخ برگشت: 96/9/10

هتل: اقامت در خانه محلی
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت و ورودیه
قیمت: 425/000 تومان

نام آژانس: کلوت
تلفن: 66488374 

مدت اقامت: 2 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/14
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: اقامتگاه سنتی
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 650/000 تومان

نام آژانس: کلوت
تلفن: 66488374 

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: اتوبوس + پاترول و جیپ

تاریخ رفت: 96/9/15
تاریخ برگشت: 96/9/16

هتل: کاروانسرای شاه عباسی
وعده غذایی: 4 وعده
بیمه، راهنما و ورودیه

قیمت: 465/000 تومان
نام آژانس: اسپیلت البرز

تلفن: 66902680

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

2ویژه نامه گردشگری

مصر - جندق - گرمه 

کویر رضاآباد و قلعه باال کویر متین آباد

کلوت های شهدادکویر لوت و کلوت های کرمان

طبسطبس

کلوت کرمان

کویر مصر

کویر مصر

کویر مصر آفرود کویر

 اتوبوس VIPکیش ایر

VIP میدل باس اتوبوس

  

 VIP اتوبوس VIP اتوبوس 

VIP اتوبوس 

VIP اتوبوس اتوبوس 

بوم گردی

بوم گردی اکوکمپ

بوم گردیبوم گردی قطارقطار 6 تخته

قطار

3 ستاره3 ستاره

خانه بوم گردی

خانه محلی

خانه محلی

اقامتگاه سنتی کاروانسرا

5 وعده

5 وعده 5 وعده

5 وعده7 وعده

صبحانهصبحانه

7 وعده

5 وعده

5 وعده

5 وعده 4 وعده
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مدت اقامت: 1 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/30
تاریخ برگشت: 96/10/1

هتل: اقامت در خانه محلی
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت و ورودیه
قیمت: 420/000 تومان

نام آژانس: اسپیلت البرز
تلفن: 66902680

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: میدل باس
تاریخ رفت: 96/9/15

تاریخ برگشت: 96/9/17
هتل: خانه محلی

وعده غذایی: 5 وعده
بیمه، راهنما، گشت

قیمت: 295/000 تومان
نام آژانس: آرندتور

تلفن: 44957051

مدت اقامت: 1 شب
نوع وسیله: میدل باس
تاریخ رفت: 96/9/15

تاریخ برگشت: 96/9/16
هتل: خانه محلی

وعده غذایی: 5 وعده
بیمه، راهنما، گشت

قیمت: 245/000 تومان
نام آژانس: آرندتور

تلفن: 44957051

مدت اقامت: 1 شب
نوع وسیله: اتوبوس توریستی

تاریخ رفت: 96/9/15
تاریخ برگشت: 96/9/16

هتل: خانه محلی
وعده غذایی: 4 وعده

بیمه، راهنما، ورودیه ها
قیمت: 360/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 88104095

مدت اقامت: 1 شب
نوع وسیله: میدل باس
تاریخ رفت: 96/9/30

تاریخ برگشت: 96/10/1
هتل: کلبه روستایی

وعده غذایی: 5 وعده
بیمه، راهنما، ورودیه ها

قیمت: 390/000 تومان
نام آژانس: داالهو
تلفن: 88104095

مدت اقامت: 1 روز
نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: --
تاریخ برگشت: --

هتل: --
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، ورودیه ها
قیمت: 100/000 تومان

نام آژانس: مارال
تلفن: 55802402

مدت اقامت: 1 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/30
تاریخ برگشت: 96/10/1
هتل: اقامتگاه بوم گردی

وعده غذایی: 4 وعده
بیمه، راهنما، گشت و ورودیه

قیمت: 400/000 تومان
نام آژانس: اسپیلت البرز

تلفن: 66902680

مدت اقامت: 1 شب
نوع وسیله: میدل باس  

تاریخ رفت: 96/9/16
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: 2 ستاره
وعده غذایی: 4 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 375/000 تومان

نام آژانس: کلوت
تلفن: 66488374 

مدت اقامت: 1 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/30
تاریخ برگشت: 96/10/1

هتل: اقامت در خانه محلی
وعده غذایی: 3 وعده

بیمه، راهنما، گشت و ورودیه
قیمت: 275/000 تومان
نام آژانس: آخشیگان

تلفن: 66747739

مدت اقامت: 1 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/30
تاریخ برگشت: 96/10/1

هتل: اقامت در خانه محلی
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 195/000 تومان
نام آژانس: آخشیگان

تلفن: 66747739

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

3ویژه نامه گردشگری

جنگل اورنگ - رامیان

باداب سورت و دریاچه چورت

تاالب میانکاله و دشت ناز

شب چله آبشار آهکی

باداب سورت

شب چله نخجیر نراقشب چله در سیاهکل

باداب سورت و دریاچه چورت

تاالب حیات وحش بوجاق 

شب چله کاردشت 

میدل باس

میدل باس

میدل باس

میدل باس

اتوبوس

 VIP اتوبوس 

میدل باس

VIP اتوبوس 

VIP خانه محلی اتوبوس

خانه محلی

خانه محلی

کلبه روستایی خانه محلی VIP بوم گردیاتوبوس

بوم گردی

بوم گردی

5 وعدهبوم گردی

5 وعده

5 وعده

5 وعده

2 وعده

4 وعده5 وعده

4 وعده

3 وعده

5 وعده
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مدت اقامت: 1 روز
نوع وسیله: قطار اتوبوسی

تاریخ رفت: 96/9/23
تاریخ برگشت: 96/9/24

هتل: --
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 185/000 تومان

نام آژانس: قدس گشت
تلفن: 88753060

ورسک

2 وعدهقطار اتوبوسی

مدت اقامت: 1 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/30
تاریخ برگشت: 96/10/1
هتل: اقامتگاه بوم گردی

وعده غذایی: 4 وعده
بیمه، راهنما، گشت، ورودیه

قیمت: 400/000 تومان
نام آژانس: اسپیلت البرز

تلفن: 66902680

شب چله در عقدا

 VIP 4 وعدهبوم گردیاتوبوس



مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: 96/9/1
تاریخ اعتبار تا: 96/9/30

هتل: 3 ، 4 و 5 ستاره
وعده غذایی: 3 وعده صبحانه

بلیت رفت و برگشت، اقامت، ترانسفر فرودگاهی
قیمت: از 400/000 تومان
نام آژانس: قصر شیرین

تلفن: 883349169

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: 96/9/1
تاریخ اعتبار تا: 96/9/30

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده صبحانه

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 800/000 تومان

نام آژانس: قصر شیرین
تلفن: 83349151

کیش

قشم

کیش ایر

قشم ایر

 

 

از 3 ستاره

3 ستاره

صبحانه

صبحانه

مدت اقامت: 3 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/14
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 785/000 تومان

نام آژانس: کلوت
تلفن: 66488374

مدت اقامت: 3 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/14
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: 2 ستاره
وعده غذایی: 6 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 695/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 88104095

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/9/15
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: 2 ستاره و خانه محلی
وعده غذایی: 4 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 575/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 44957051

مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: قطار درجه یک

تاریخ رفت: 96/9/13
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: خانه محلی
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 720/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 88104095

مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: قطار

تاریخ رفت: 96/9/14
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: خانه محلی
وعده غذایی: 6 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 675/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 44957051

خوزستان گردی

قشمبوشهرخوزستان 

جزیره هرمز

VIP اتوبوس 

VIP قطارهواپیما اتوبوس

قطار 3 ستاره

خانه محلی2 ستاره و خانه محلی2 ستاره

خانه محلی 5 وعده

2 وعده4 وعده6 وعده

6 وعده

جنوب 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
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مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: 96/9/1
تاریخ اعتبار تا: 96/10/30

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 3 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 1/480/000 تومان
نام آژانس: قدس گشت

تلفن: 88753060

چابهار

3 وعده5 ستارههواپیما



مدت اقامت: 1 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/15
تاریخ برگشت: 96/9/16

هتل: هتل سنتی
وعده غذایی: 4 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 385/000 تومان

نام آژانس: کلوت
تلفن: 66488374

مدت اقامت: 1 روز
نوع وسیله: اتوبوس توریستی

تاریخ رفت: 96/9/10
تاریخ برگشت: 96/9/10

هتل: --
وعده غذایی: 1 وعده

بیمه، راهنما، ورودیه ها
قیمت: 100/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 88104095

قزوینهمدان

VIP 1 وعده4 وعدههتل سنتی اتوبوس توریستی اتوبوس

مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: 96/9/1
تاریخ اعتبار تا: 96/9/30

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 3 وعده صبحانه

بیمه، راهنما، گشت و ترانسفر فرودگاهی
شروع قیمت از: 1/000/000 تومان

نام آژانس: قصر شیرین
تلفن: 883349169

مدت اقامت: 2 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار: آذرماه 96
تاریخ اعتبار تا: پایان آذر

هتل: 2 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
شروع قیمت از: 436/000 تومان

نام آژانس: ابر و باد
تلفن: 88002400

مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/14
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 3 وعده صبحانه

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 1/300/000 تومان
نام آژانس: قدس گشت

تلفن: 88753060

مدت اقامت: 3 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/9/22
تاریخ برگشت: 96/9/24

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 1/300/000 تومان
نام آژانس: قدس گشت

تلفن: 88753060

شیراز

اصفهان

یزد

شیراز

کیش ایر

هواپیما

 

 

 

3 ستاره

2 ستاره

5 ستاره

5 ستاره

3 وعده

2 وعده

3 وعده

2 وعده

مدت اقامت: 2 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/29
تاریخ برگشت: 96/10/1
هتل: اقامتگاه بوم گردی

وعده غذایی: 5 وعده
بیمه، راهنما

قیمت: 440/000 تومان
نام آژانس: اسپیلت البرز

تلفن: 66902680

مدت اقامت: 1 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/29
تاریخ برگشت: 96/10/1

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما
قیمت: 395/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 44957051

مدت اقامت: 3 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/16
تاریخ برگشت: 96/9/19

هتل: اکوکمپ
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 340/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 44957051

مدت اقامت: 2 شب - مبدا: کرمان
نوع وسیله: هواپیما، قطار، اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/15
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 499/000 تومان

نام آژانس: آدونیس
تلفن: 034-33257585

مدت اقامت: 2 شب - مبدا: کرمان
نوع وسیله: هواپیما، قطار، اتوبوس

تاریخ رفت: 96/9/15
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 499/000 تومان

نام آژانس: آدونیس
تلفن: 034-33257585

شب چله نگین خارتوران)سمنان(

شب چله اردکان

یزد یزد

کرمان

هواپیما

هواپیماهواپیما

VIP اتوبوس 

VIP اتوبوس VIP اتوبوس 

VIP اتوبوس اتوبوس 

 اتوبوس

بوم گردی

3 ستاره

3 ستاره 3 ستاره

3 ستاره

5 وعده

2 وعده

2 وعده 2 وعده

5 وعده

مرکز ایران
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: 2 شب
نوع وسیله: قطار اتوبوسی

تاریخ رفت: 96/9/15
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 480/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 88104095

یزد

2 وعده3 ستارهقطار
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مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: 17 آذر 96
تاریخ اعتبار تا: 6 بهمن 96

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: صبحانه و ناهار

بیمه   راهنما    گشت
قیمت:4/812/300 تومان

نام آژانس: قصر شیرین
تلفن: 83349120

مدت اقامت: 4 شب
نوع وسیله: هواپیما - قشم ایر

تاریخ رفت: 96/9/23
تاریخ برگشت: 96/9/27

هتل: از 3 ستاره
وعده غذایی: 4 وعده

بیمه، راهنما، گشت،  ترانسفر
شروع قیمت از: 2/600/000 تومان

نام آژانس: ابر و باد
تلفن: 88002400

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

پکن - شانگهای - چین

باکو

ویتنامقونیه

جزیره بورنئو

سریانکا

ترکیه

هندوستان تفلیس - باتومی مالزی

کره جنوبی

ماهان هواپیماقشم ایر

هواپیما

ایران ایر

قشم ایر

ماهان هواپیما هواپیما

هواپیما

   

 

 

 

   

 

5 ستاره

4 ستاره

4 ستاره3 ستاره

4 ستاره

3 ستاره

4 ستاره

5 ستاره 2 ستاره 3 ستاره

4 و 5 ستاره

صبحانه، ناهار

5 وعده

8 وعده4 وعده

20 وعده

5 وعده

4 وعده

14 وعده 8 وعده 7 وعده

21 وعده

مدت اقامت: 8 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/9/9
تاریخ برگشت: 96/9/17

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 8 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا و ورودیه ها
قیمت: از 900 دالر + بلیت هواپیما

نام آژانس: داالهو
تلفن: 88104095

مدت اقامت: 8 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/14
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 8 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 1/290 دالر + بلیت هواپیما

نام آژانس: اسپیلت البرز
تلفن: 66902680

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

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

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 20 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 1/590 دالر + بلیت هواپیما

نام آژانس: اسپیلت البرز
تلفن: 66902680

مدت اقامت: 4 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/9/19
تاریخ برگشت: 96/9/23

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 4 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 2/095/000 تومان
نام آژانس: قدس گشت

تلفن: 88753060

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما - ماهان

تاریخ رفت: 96/9/18
تاریخ برگشت: 96/9/25

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 14 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 2/095/000 تومان
نام آژانس: قدس گشت

تلفن: 88753060

مدت اقامت: 6 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: همه روزه
تاریخ برگشت: --

هتل: 2 ستاره
وعده غذایی: 8 وعده

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

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 44957051

مدت اقامت: 4 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: همه روزه
تاریخ برگشت: --

هتل: 3 ستاره
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ترانسفر
قیمت: 1/780/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 44957051

مدت اقامت: 6 شب
نوع وسیله: هواپیما

اعتبار تور از: آذر ماه 96
اعتبار تور تا: پایان آذر 96

هتل: 4 و 5 ستاره
وعده غذایی: 21 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: 2/249 یورو + بلیت هواپیما

نام آژانس: نوبل
تلفن: 88042402

مدت اقامت: 5 شب
VIP نوع وسیله: اتوبوس

تاریخ رفت: 96/10/3
تاریخ برگشت: 96/10/8

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا و ورودیه ها
قیمت: از 980/000 تومان

نام آژانس: داالهو
تلفن: 88104095

VIP اتوبوس 

آسیا

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: 13 آبان 96
تاریخ اعتبار تا: 9 آذر 96

هتل: از 3 ستاره
وعده غذایی: فقط صبحانه

بیمه   راهنما    گشت
شروع قیمت از: 2/614/400 تومان

نام آژانس: قصر شیرین
تلفن: 83349120

تایلند - بانکوک

صبحانه3 ستاره ماهان



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.

صربستان یونان

قبرس اروپاییایتالیا آلمان

اسپانیا - پرتغالفرانسه

سوییس

هواپیما هواپیما

هواپیماهواپیما هواپیما

 

   

هواپیماهواپیما

هواپیما

  

   

  

 

3 تا 5 ستاره 4 ستاره

2 ستاره4 ستاره 4 ستاره

4 ستاره4 ستاره

4 ستاره

5 وعده 12 وعده

8 وعده6 وعده 6 وعده

7 وعده8 وعده

8 وعده

مدت اقامت: 6 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: آذر ماه 96
تاریخ اعتبار تا: پایان آذر ماه 96

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 12 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: 994 یورو + بلیت هواپیما

نام آژانس: نوبل
تلفن: 88042402

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: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: همه روزه تا پایان آذر
تاریخ برگشت: --

هتل: 2 ستاره
وعده غذایی: 8 وعده

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

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 44957051

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/10/14
تاریخ برگشت: 96/10/21

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 6 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ترانسفر
قیمت: 7/500/000 تومان

نام آژانس: مارال
تلفن: 55802402

مدت اقامت: 4 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ اعتبار از: آذر ماه 96
تاریخ اعتبار تا: پایان آذر ماه 96

هتل: 3 و 4 و 5 ستاره
وعده غذایی: 5 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: از 299 یورو
نام آژانس: پرشیا
تلفن: 88561195

مدت اقامت: 9 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/10/8
تاریخ برگشت: 96/10/16

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 8 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: 2/165/000 تومان + 2/350 یورو

نام آژانس: ققنوس
تلفن: 22644607

مدت اقامت: 7 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/10/14
تاریخ برگشت: 96/10/22

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 7 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا، ورودیه ها
قیمت: 2/990/000 تومان + 1/690 یورو

نام آژانس: تعطیات
تلفن: 2969

مدت اقامت: 8 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/10/1
تاریخ برگشت: 96/10/18

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 8 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: 3/390/000 تومان + 1/990 یورو

نام آژانس: تعطیات
تلفن: 2969
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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

مراکشآفریقای جنوبیمراکش

تانزانیا، کنیا و زنگبارکنیا

هواپیما

هواپیماهواپیماهواپیما

 هواپیماهواپیما

   

4 ستاره  

5 ستاره4 و 5 ستاره4 ستاره

11 وعده5 و 5 ستاره2 و 4 ستاره

8 وعده15 وعده6 وعده

18 وعده13 وعده

مدت اقامت: 6 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/10/1
تاریخ برگشت: 96/10/7

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 6 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا، ورودیه ها
قیمت: 820 دالر + بلیت هواپیما

نام آژانس: داالهو
تلفن: 4166300

مدت اقامت: 9 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/12
تاریخ برگشت: 96/11/21

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 11 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا، ورودیه ها
قیمت: از 2/000 دالر + بلیت هواپیما

نام آژانس: داالهو
تلفن: 4166300

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: تماس با آژانس

نام آژانس: قدس گشت
تلفن: 88753060

مدت اقامت: 9 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/9/9
تاریخ برگشت: 96/9/16

هتل: 5 ستاره
وعده غذایی: 8 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا، ورودیه ها
قیمت: 5/850/000 تومان

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 44957051

مدت اقامت: 5 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/17
تاریخ برگشت: 96/11/22

هتل: 2 و 4 ستاره
وعده غذایی: 13 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: از 2/600/000 تومان + 990 دالر

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 44957051

مدت اقامت: 9 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/11/13
تاریخ برگشت: 96/11/21

هتل: 4 و 5 ستاره و لوج جنگلی
وعده غذایی: 18 وعده

بیمه، راهنما، گشت، ویزا
قیمت: 2/660 دالر آمریکا + بلیت هواپیما

نام آژانس: اسپیلت البرز
تلفن: 66902680

آفریقا و آمریکا

برزیل

2 وعده4 ستاره هواپیما

مدت اقامت: 12 شب
نوع وسیله: هواپیما

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

هتل: 4 ستاره
وعده غذایی: 2 وعده

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: از 2/700 دالر + بلیت هواپیما

نام آژانس: آرندتور
تلفن: 44957051

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

هزينه های چــاپ و آماده ســازی اين 
ويژه نامــه از ســوی بانــو ايراندخت 
همســر  نامگانــه ی  بــه  دمهــری 
روانشادشــان خــداداد ايران خــواه 
فراهم شده اســت که بدين وسیله 
از ايشان سپاسگزاری کرده و شادی 
روان درگذشتگانشان را خواستاريم.

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

رويه آرايي: مهنوش دهنادي 
نگرنده چاپ: ديناز دهنادي

آفریقای جنوبی

؟3 تا 5 ستاره هواپیما

مدت اقامت: 9 شب
نوع وسیله: هواپیما

تاریخ رفت: 96/9/15
تاریخ برگشت: 96/9/24

هتل: 3 تا 5 ستاره
وعده غذایی: ؟

بیمه، راهنما، گشت
قیمت: از 12/990/000 تومان

نام آژانس: ابر و باد
تلفن: 88002400


