
                                                                                                  

 (( 1400اسفندماه   27الی  1400 بهمن ماه  20از تاریخ  اقامتگاه بوم گردی گیلمار   تعرفه)) 

 توضیحات  عنوان  ردیف 

 

   نی شاه نش اتاق 4

 تختخواب دو نفره  یو دارا  نی شاه نش اتاق 4 ➢

 1نفر+  2  نیاتاق شاه نش  تیظرف ➢

 ومانت 900.000 ینفر شب 2  یبرا متیق ➢

 گان یرا یهمراه با صبحانه محل ➢

 گانیرا یحیتفر یها تیفعال ➢

 

 یاتاق معمول 14

 

 هر نفر یکاور مجزا برا  ،یبالشت طب ،کف خوابه با تشک مهمان با ست لحاف ➢

 نفر   1+  2هر اتاق   تیظرف ➢

 تومان 600.000  ینفر شب 2  یبرا متیق ➢

      گانیرا یهمراه با صبحانه محل ➢

 گانیرا یحیتفر یها تیفعال ➢

 ی ستی اکوتور یها تیبا فعال اقامتگاه ➢

   یسوار  دوچرخه -ی ریگی ماه- نی با دورب ینگر  پرنده جمله:  از ➢

 تک نفره(   نگیدو نفره، تور اکی)پدالو، کا یسوار قیقا و ➢

 تومان  150.000نفر اضافه  ➢

 بهاست میسال ن 12تا  2کودکان  یو برا گانیسال را 2 ریکودکان ز یاقامت برا ➢

 

 (( 1401اسفندماه   27الی   1400اسفند ماه   27از تاریخ اقامتگاه بوم گردی گیلمار تعرفه  )) 

 توضیحات  عنوان  ردیف 

 

   نی شاه نش اتاق 4

 تختخواب دو نفره  یو دارا  نی شاه نش اتاق 4 ➢

 1نفر+  2  نیاتاق شاه نش  تیظرف ➢

 تومان 1.300.000  ینفر شب 2  یبرا متیق ➢

 گان یرا یهمراه با صبحانه محل ➢

 گانیرا یحیتفر یها تیفعال ➢

 

 یاتاق معمول 14

 

 هر نفر یکاور مجزا برا  ی،بالشت طب ،کف خوابه با تشک مهمان با ست لحاف ➢

 نفر   1+  2هر اتاق   تیظرف ➢

  ومانت 1.000,000  ینفر شب 2  یبرا متیق ➢

      گانیرا یهمراه با صبحانه محل ➢

 گانیرا یحیتفر یها تیفعال ➢

 ی ستی اکوتور یها تیبا فعال اقامتگاه ➢

   یسوار  دوچرخه -ی ریگی ماه- نی با دورب ینگر  پرنده جمله:  از ➢

 تک نفره(   نگیدو نفره، تور اکی)پدالو، کا یسوار قیقا و ➢

 تومان  150.000نفر اضافه  ➢

 بهاست  میسال ن 12تا  2کودکان  یو برا گانیسال را 2 ریکودکان ز یاقامت برا ➢

 

 


