بیابان رویایی لوت
تور ماجراجویانه لوکس
 4تا  7فروردین  3( 89شب و  4روز)
گشت دو روزه سافاری با اتومبیل های لوکس دو دیفرانسیل به عمق منطقه
گندم بریان و کلوت های شهداد
دیدن اشکال اعجاب انگیز زمین شناختی منطقه لوت
اقامت در اکولوژ لوکس کویری با تمام وعده های غذایی
پرواز از تهران به کرمان با هواپیمایی ماهان
سواری با موتورهای چهارچرخ ( ATVاختیاری)
هزینه تور -هر نفر (تومان)
اتاق دو نفره

2/090/000

 5تا  21سال

 1تا  5سال

زیر  1سال

با تخت اضافه

بدون تخت

بدون تخت

2/280/000

970/000

080/000

اتاق یک نفره

3/080/000

خدمات تور :پرواز ماهان (تهران-کرمان-تهران) ،ترانسفر با اتوبوس  ،VIPگشت سافاری
با اتومبیل های دو دیفرانسیل ،راهنمای طبیعت گردی ،اقامت با تمام وعده های غذایی ( 2شب
اکولوژ لوکس ستاره لوت 1 ،شب کمپینگ در کویر) ،بیمه و پذیرایی

شماره تماس 32624 :داخلی  144و 471

برنامه سفر
یکشنبه  :98/42/43تهران – کرمان – شهداد

ن-ش

پرواز از تهران به مقصد کرمان
استقبال در فرودگاه کرمان
بازدید از شهر ماهان ،آستانه شاه نعمت اله ولی و باغ شاهزاده
صرف ناهار در ماهان
حرکت به سمت شهداد
تماشای غروب آفتاب
استقرار در اکولوژ
اقامت :اکولوژ ستاره لوت

وعده های غذایی :ناهار و شام
ص–ن-ش

دوشنبه  :98/42/45شهداد – گندم بریان
صرف صبحانه در اکولوژ
حرکت به سمت گندم بریان با اتومبیل های دو دیفرانسیل
صرف ناهار در بیابان
ادامه مسیر و تماشای چشم اندازهای بیابانی و جاذبه های زمین شناختی
برپایی کمپ در منطقه گندم بریان و صرف شام
اقامت :کمپ سیار (چادر)

وعده های غذایی:صبحانه ،ناهار و شام

سه شنبه  :98/42/46گندم بریان – شهداد
صرف صبحانه کویری
گشت در کلوتهای شهداد و تماشای پدیده های زمین شناختی
بازگشت به اکو کمپ

ص–ن-ش

صرف ناهار و استراحت
بازدید از خانه های محلی و پخت نان و پته دوزی
وقت آزاد (امکان سواری با موتورهای  ATVوجود دارد)
اقامت :اکولوژ ستاره لوت

وعده های غذایی :صبحانه ،ناهار و شام

چهارشنبه  :98/42/47شهداد – کرمان – تهران

ص-ن

صرف صبحانه
خروج از اکولوژ
بازدید از قلعه و قنات شفیع آباد ،آب انبار شهداد ،سرو هزارساله سیرچ
بازگشت به کرمان و صرف ناهار
بازدید از آتشکده زرتشتیان و بازار و مجموعه گنجعلیخان کرمان
انتقال به فرودگاه کرمان
بازگشت به تهران با پرواز ماهان
وعده های غذایی :صبحانه و ناهار

