تورریلـی مشهد
آژانس میرداماد آرزو دارد سفری همراه با معنویت را برای شما عزیزان به مشهد مقدس فراهم
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آدرس هتل ها:
هتل شمس :کوچه سرشور((91فاصله تا حرم 7دقیقه))
هتل استار :کوچه سرشور((98فاصله تا حرم6دقیقه))

هتل رسالت :امام رضا ((8فاصله تا حرم 8دقیقه))

خدمات تور:
-2انتقال از ایستگاه راه آهن در مشهد به هتل و برعکس
 -9بلیت رفت و برگشت با قطار
 -4بیمه در طول سفر
-3پذیرایی شامل :صبحانه  ،ناهار  ،شام (منو انتخابی)

تذکرات:
 همراه داشتن اصل شناسنامه متقاضی و همراهان و ارائه برگ ثبت نام (واچر) هنگام ورود به هتل و دریافت بلیتالزامی است.
 ثبت نام های انجام شده با توجه به چارتر بودن قابل تغییر و استرداد نمی باشد در صورتیکه زائرین محترم از حد نصاب یک کوپه ( 4نفره) کمتر باشد ،میتوانند با پرداخت بهای بلیت رفت و برگشتهر نفر  2200000لایر یک کوپه اختصاصی داشته باشند.
 غذای بین راه (رفت و برگشت) در قطار بعهده زائرین محترم می باشد. اطفال  4الی  6سال بدون تخت (سرویس خواب) و نیم پرس غذا می باشد. در تمام اتاقهای هتل سرویس بهداشتی جداگانه _یخچال و تلویزیون موجود می باشد. پذیرش افراد مجرد فقط در صورت حد نصاب یک کوپه اختصاصی انجام خواهد شد تحویل اشیا قیمتی به مدیر هتل به صورت امانت الزامی می باشد هزینه های متفرقه مانند تلفن-کافی شاپ-آب معدنی-الندری و...نقدا در هتل دریافت می شود. ساعت سرو غذا فقط ساعت اعالم شده در هتل است و بعد از آن پذیرایی انجام نخواهد شد.بطور کلی در صورتیکه ورود یا خروج زائرین محترم قبل یا بعد از ساعت فوق باشد  ،رستوران هتل از پذیرایی
معذور می باشد.
پس از ثبت نام  ،هر گونه تغییر زمان یا انصراف طبق مقررات فروش بلیت چارتر (غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر ) می باشد.
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