سزیالًکا
تَر سزیالًکا با پزٍاس ایزعزبیا
هست الاهت 2 :شب کلوبَ 4 ،شب بٌتَتا
ًام ّتل

زرجِ ّتل

ذسهات

ّز ًفز زر اتاق 2

ّز ًفز زر اتاق 1

 6تا  12سال با

 2تا  6سال

ّتل

ترتِ

ترتِ

ترت

بسٍى ترت

B.B

3,520,000

4,820,000

1,990,000 2,590,000

B.B
ALL

4,170,000

5,770,000

2,190,000 2,840,000

OZO COLOMCO
CITRUS WASKADUWA
CINNAMON LAKESIDE
COLOMBO
RIU AHUNGALLA
CINNAMON GRAND
COLOMBO

B.B
ALL

4,520,000

6,270,000

2,240,000 2,890,000

RIU AHUNGALLA

اطالعات تَر:
پزٍاس ایز عزبیا چارتز ٍ غیز لابل استززاز هی باشس ٍ تغیزات آى بز اساس لَاًیي ًزذی َّاپیوایی اهکاى پذیز هی باشس.
ّزگًَِ تغییز تارید ،تغییز ًام ٍ کٌسلی هعازل سَذت کاهل هبلغ تَر هی باشس.
بِ ًفز سَم ترت اضافِ سفزی تعلك هی گیزز.
ًزخ کَزن سیز  2سال  800000تَهاى هی باشس.
کلیِ ّتل ّا تا سهاى کاًفزم ًْایی اس جاًب ّتل بصَرت رسرٍ هَلت هی باشٌس ٍ زر صَرت عسم کاًفزم ّتل هشابِ جایگشیي هی گززز.
چٌاًچِ ّتل افشایش ًزخ زاشتِ باشس ،هابِ التفاٍت آى بِ عْسُ هسافز هی باشس .
ًزخ بلیط هحاسبِ شسُ پاییي تزیي کالس پزٍاسی هی باشس زر صَرت افشایش تفاٍت ًزخ زریافت هی گززز.
رٍس اٍل  :ساعت  4صبح – رسیسى بِ فزٍزگاُ بیي الوللی کلوبَ  -تشزیفات فزٍزگاّی  -حزکت بطزف کلوبَ ٍ ،رٍز بِ ّتل حسٍز ساعت  7صبح ٍ صزف صبحاًِ
رٍس زٍم  :صبحاًِ زر ّتل  ،بزگشاری تَر گشت شْزی کلوبَ اس ساعت  11تا  19شاهل ذزیس ٍ باسزیس ( باسزیس اس هیساى استمالل  ،باسزیس اس هَسُ شْز کلوبَ ،
هعبس گاًگاراها ٍ باسارچِ پتاُ ٍ هزکش ذزیس ) رٍس سَم  :صبحاًِ ٍ تحَیل اتاق  ،ساعت  11صبح حزکت بِ طزف بٌتَتا  ،ساعت ٍ 14رٍز بِ ّتل تحَیل اتاق
ٍاستزاحت ( فاصلِ شْز کلوبَ تا بٌتَتا  65کیلَهتز حسٍز  30:2ساعت ) رٍس چْارم  :صبحاًِ زر ّتل  ،ساعت  10صبح تَر باسزیس اس للعِ ّلٌسیْا  -باسزیس اس
شْز گالِ رٍس پٌجن  :گذراًسى ٍلت زر ّتل  -ساعت  14تَر هحل ًگْساری الن پشت ّا -لایك سَاری زر رٍزذاًِ هازٍ ٍ استفازُ اس تفزیحات آبی ساعت-
باسگشت بِ ّتل ٍ استزاحت رٍس ششن ٍ :لت آساز رٍس ّفتن  :تحَیل اتاق ساعت  30زلیمِ باهساز ٍ حزکت بِ سوت فزٍزگاُ بیي الوللی کلوبَ باسگشت بِ ایزاى
هسارن هَرز ًیاس:
اصل گذرًاهِ با حسالل  7هاُ اعتبار – ٍیشای سزیالًکا  40زالر ّشیٌِ زارز کِ ٌّگام ٍرٍز بِ شْز کلوبَ اس هسافز زریافت هی گزززّ ..شیٌِ ٍرٍزی ّا بز عْسُ
هسافز هی باشس ٍ بِ هٌظَر جلَگیزی اس اتالف ٍلت هسافزاى عشیش زر بسٍ ٍرٍز بِ کلوبَ ّشیٌِ ٍرٍزیِ ّا بِ تَر لیسر پززاذت گززز.
ذسهات:
بلیط رفت ٍ بزگشت با ایزعزبیا با کتزیٌگ غذا – الاهت زر ّتل – گشت بز اساس بزًاهِ سفز – تزاًسفز فزٍزگاّی – تزاًسفز بیي شْزی – لیسر فارسی سباى –
سین کارت رایگاى بِ اسای ّز اتاق – بیوِ هسافزتی

