تور خلیج فارس
 18تا  23بهمن  6( 97روزه)
تور بازدید از جاذبه های خلیج فارس
بندر باستانی سیراف
منطقع حفاظت شده موند
خلیج زیبای نایبند ،بندر کنگ
اسنور کلینگ ،شنا با ماهی و قایقرانی اطراف جزایر شیدور ،هندورابی و الوان
هزینه تور – هر نفر (تومان)  +پرواز
اتاق دو نفره

1.795.000

 6تا  12سال
با تخت اضافه

1.460.000

اتاق یک نفره

2.150.000

خدمات تور :وسیله نقلیه توریستی  ،کارشناس طبیعت گردی ،قایق سواری 5 ،وعده صبحانه،
4وعده نهار 2 ،واعده شام ،میان وعده ،انجام گشت ها ،بیمه
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برنامه سفر
روز اول  :97/11/18تهران  -بوشهر
صبح زود پرواز از تهران به مقصد بوشهر ،صرف ناهار ،گشت شهری
اقامت در بوشهر

روز دوم  :97/11/19بوشهر  -کنگان
صرف صبحانه ،حرکت به سمت موند و بازدید از کلوت ها ،بازدید از گنبد نمکی جاشک،
تماشای غروب آفتاب در سواحل نخیلو( صرف ناهار حین اجرای برنامه)
اقامت در کنگان
روز سوم  :97/11/20کنگان – روستای زیارت
صرف صبحانه ،بازدید از کنگان وساحل بنک ،بازدید از چاه های سیراف و بندر تاریخی ،صرف
ناهار ،بعدازظهر بازدید از خلیج نایبند ،امکان عکاسی از غروب آفتاب ،صرف شام
اقامت در روستای زیارت
روز چهارم  :97/11/21روستای زیارت – جزیره الوان
صرف صبحانه ،حرکت به سمت بندر مقام و بندر نخیلو ،صرف ناهار ،قایق سواری تا جزیره
الوان ،گشت در جزیره ،صرف شام
اقامت در الوان

روز پنجم  :97/11/22جزیره الوان – جزیره هندورابی – بندر کنگ
صرف صبحانه ،قایق سواری و غواصی اطراف جزیره شیدور ،بازدید از پرندگان مهاجر و جزیره
هندورابی ،حرکت به سمت بندر کنگ
اقامت در بندر کنگ
روز ششم  :97/11/23بندر کنگ  -بندرعباس  -تهران
صرف صبحانه ،حرکت به سمت بندر عباس ،پرواز به سمت تهران

مدارک و وسایل مورد نیاز:
 شناسنامه یا کارت ملی کفش راحت و سبک مناسب طبیعت گردی و دمپایی یا صندل ساک یا کوله پشتی سبک و راحت برای سفر داروهای شخصی و کمک های اولیه شخصی ظرف آب ،نیم یا یک لیتری لوازم بهداشتی شخصی چاقوی چندکاره اسپری یا پماد دور کننده حشرات دوربین عکاسی و یا فیلمبرداری دوربین شکاری (در صورتی که دارید) کوله پشتی سبک برای گشت های روزانه -چراغ قوه یا هدالمپ
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