
  

 

ایرانگردي   89 زمستانتورهاي   
 

 تور بندرعباس قشم هرمز
 پرواز*                                                         روز 4شب و  3* تور    

موجود، ترانسفر از فرودگاه به هتل محل اقامت،  ياز پروازها یکیبه بندرعباس با  مایرفت و برگشت با هواپ :خدمات تور
هرمز، ترانسفر با اتوبوس  رهیقشم و جز رهیجز ،ون) در سطح بندر ایبوس  ینی(م یستیتور هینقل لهیها با وسگشت ياجرا

 ،یمسافرت مهیبتور،  يتور از ابتدا تا انتها يراهنما یصبحانه، همراه اهبه همر ی، اقامت در هتل انتخاببه قشم و هرمز ییایدر
ناهار  نهی(هز وهیم ،ینسکافه، آب معدن ،يروز چا نیب ییرایقشم و هرمز، پذ ،بندرعباس دیاماکن مورد بازد هیپرداخت ورود

 .باشدیو شام به عهده مسافران م
 .تور وجود دارد) نیدر ا ییآب و هوا طیگشت ها با توجه به شرا یی(احتمال جا به جا

 تهران. فرودگاه مهرآبادصبح از  ساعت رفت :برنامه حرکت

 برنامه سفر :
ــاعت پرواز: روز اول -  ي، اجرادر هتل محل اقامت رشیورود به بندر و پذ ،يپرواز از تهران به بندرعباس با توجه به س

شت ها شه دیبازد يگ سکله  س ،از معبد هندوها دارید ،ییرجا دیاز ا شنا سجد گله دار ،ي، حمام گله داریموزه مردم   يم
 .سوغات و اقامت در هتل دیخر ،یگشت و گذار در بازار ساحل

به قشم  زیانگ جانیه ییایاسکله بندر عباس و سفر در يصبح و پس از صرف صبحانه حرکت به سو 7ساعت  روز دوم: -
شت انیو لذت عبور از م ییایبا اتوبوس در شم و اجرا رهیها و تنگه هرمز، ورود به جز یک شامل د يق شم  شت ق از  داریگ

ستاره ها، جزا يهاغار صرف ناهار در خانه محل ریخوربس، دره  س يسوار قی، قادر جنگل حرا يسوار قیقا ،یناز،   ریدر م
 .شب 12قشم و برگشت به بندرعباس تا ساعت  يها نیاز دلف داریهنگام و د رهیجز

سوم: - ساعت  روز  ستراحت در هتل،  صبحانه و ا سو 11صرف  سف يحرکت به  سکله و   زیشگفت انگ رهیبه جز ییایر درا
ساحل رنگیرنگ ي، دره کوه هاها یاز قلعه پرتغال داری، دهرمز صرف ناهار در خانه محلی،  سمه ها،  شت به  ی، دره مج و برگ

 .و استراحت در هتل و وقت آزاد 18بندرعباس تا ساعت 
صبحانه در هتلروز چهارم:  - ساعت پرواز ي، اجراصرف  شت با توجه به  از آب گرم گنو و  دارید ،تور يو نظر راهنما يگ

 .ي، برگشت به تهران با پرواز طبق ساعت پروازگنو یستیمجموعه تور
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