تورهای روزانه اطاق آبی
تورهای طبیعت گردی
-1وٛیزٌزدی
اِف) سجه
ٔذت

 4سبػت

تز٘سفز

سٛاری (پژ ٚسٕٙذ پزضیب)

خذٔبت

ثبسدیذ اس ضٟز سیزسٔیٙی ٘ٛش آثبد ،تز٘سفز ث ٝحبضی ٝوٛیز  ٚثزٌطت ثٞ ٝتُ ،ضت ٘طیٙی دٚر آتص ثب
سیت سٔیٙی آتطی ،رصذ ستبرٌبٖ  ٚوٟىطبٖ را ٜضیزی  ،پیبد ٜرٚی در رُٔ ٞب ،دیذٖ غزٚة خٛرضیذ
در وٛیز ٚرٚدی ٝوٛیز +رإٙٞب ٔحّی

خذٔبت اختیبری

دٚچزخٛٔ ، ٝتٛر  ، ATVضتزسٛاری ٛٔ ،تٛر وزاس  ،تّسىٛحٛٔ ،سیمی ٔحّی

ثست ٝغذایی

٘بٞبر یب ضبْ (وبِجٛش 20جٛج 30ٝثز 40ٜضتز )50ضبُٔ چبی ٞیشٔی ،ضبْ وجبثی ٘ٛضیذ٘ی ٔیبٖ ٚػذٜ

(اختیبری)

سبالد سیتٔ ٚ ٖٛیٜٛ

ٞشیٝٙ

ٔ/ 175بضیٗ

ة) ٘یٓ رٚسی
ٔذت

 6تب  8سبػت

تز٘سفز

پبتز َٚچٟبردر

خذٔبت

ثبسدیذ اس ضٟز سیزسٔیٙی ٘ٛش آثبد ،تز٘سفز ث ٝػٕك وٛیز  ٚثزٌطت ثٞ ٝتُ ،ضت ٘طیٙی دٚر آتص ثب
سیت سٔیٙی آتطی ،رصذ ستبرٌبٖ  ٚوٟىطبٖ را ٜضیزی  ،پیبد ٜرٚی در رُٔ ٞب ،ثبسدیذ اس دریبچٕ٘ ٝه،
دیذٖ غزٚة خٛرضیذ در وٛیز ٚرٚدی ٝوٛیز +رإٙٞب ٔحّی

خذٔبت اختیبری

دٚچزخٛٔ ، ٝتٛر  ، ATVضتزسٛاری ٛٔ ،تٛر وزاس  ،تّسىٛحٛٔ ،سیمی ٔحّی

ثست ٝغذایی

٘بٞبر یب ضبْ (وبِجٛش جٛج ٝثز ٜضتز) ضبُٔ چبی ٞیشٔی ،ضبْ وجبثی ٘ٛضیذ٘ی ٔیبٖ ٚػذ ٜسبالد سیتٖٛ

ٞشیٝٙ

ٔ/ 330بضیٗ  +ثست ٝغذایی

* ٌ ٕٝٞزدضٍزاٖ در ا٘تخبة ثستٞ ٝبی غذایی تٟٙب یه ٘ٛع غذا را ٔی تٛا٘ٙذ ا٘تخبة وٙٙذ.
* ثّیط ٚرٚدی اثیب٘ ،ٝثٙبٞبی تبریخی ،وبرٚا٘سزا ٚ ،سفز ٜخب٘ ٝوبرٚا٘سزا ٔز٘جبة ث ٝػٟذٌ ٜزدضٍزاٖ است.
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ج) البٔت ضجب٘ٝ
ٔذت

 1رٚس

تز٘سفز

پبتز َٚچٟبردر

خذٔبت

ثبسدیذ اس ضٟز سیزسٔیٙی ٘ٛش آثبد ،تز٘سفز ث ٝحبضی ٝوٛیز  ٚثزٌطت ثٞ ٝتُ ،ضت ٘طیٙی دٚر آتص ثب
سیت سٔیٙی آتطی ،رصذ ستبرٌبٖ  ٚوٟىطبٖ را ٜضیزی  ،پیبد ٜرٚی در رُٔ ٞب ،ثبسدیذ اس دریبچٕ٘ ٝه،
دیذٖ غزٚة خٛرضیذ در وٛیز ،البٔت در ٚیال  ،200خب٘ٞ ٝبی رٚستبیی ،150وبرٚاٖ سزا  ،120چبدر
صحزایی ،80ضبْ  +صجحب٘ٚ ٝرٚدی ٝوٛیز +رإٙٞب ٔحّی

خذٔبت اختیبری

دٚچزخٛٔ ، ٝتٛر  ، ATVضتز سٛاری ٛٔ ،تٛر وزاس  ،تّسىٛحٛٔ ،سیمی ٔحّی

ثست ٝغذایی

ضبْ  (:وبِجٛش جٛج ٝثز ٜضتز) ضبُٔ چبی ٞیشٔی ،ضبْ وجبثی ٘ٛضیذ٘ی ٔیبٖ ٚػذ ٜسبالد سیتٖٛ
صجحب٘٘ :ٝبٖ تٛٙری پٙیز ثش سزضیز وز ٚ ٜارد ٜضیزٔ ٜحّی

ٞشیٝٙ

ٔ/400بضیٗ  +ثست ٝغذایی  +البٔت (تب ٘ 4فز در ٞز اتبق/چبدر)

د) ٌزٞٚی
ٔذت

 6تب  8سبػت

تز٘سفز

ٔیٙی ثٛس

خذٔبت

ثبسدیذ اس ضٟز سیزسٔیٙی ٘ٛش آثبد ،تز٘سفز ث ٝوٛیز  ٚثزٌطت  ،ضت ٘طیٙی دٚر آتص ثب سیت سٔیٙی
آتطی ،رصذ ستبرٌبٖ  ٚوٟىطبٖ را ٜضیزی  ،پیبد ٜرٚی در رُٔ ٞب ،ثبسدیذ اس دریبچٕ٘ ٝه ،دیذٖ غزٚة
خٛرضیذ در وٛیزٚ ،رٚدی ٝوٛیز +رإٙٞب ٔحّی

خذٔبت اختیبری

دٚچزخٛٔ ، ٝتٛر  ، ATVضتزسٛاریٛٔ ،تٛر وزاس  ،تّسىٛحٛٔ ،سیمی ٔحّی

ثست ٝغذایی

٘بٞبر یب ضبْ (وبِجٛش  ،جٛج ،ٝثز ،ٜضتز) ضبُٔ چبی ٞیشٔی ،ضبْ وجبثی ٘ٛضیذ٘ی ٔیبٖ ٚػذ ٜسبالد
سیتٖٛ

ٞشیٝٙ

٘ 55فزی (حذالُ ٘ 10فز)  +ثست ٝغذایی
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-2تٛر اس ثزف تب وٛیز
(لبثُ اجزا فمط در ٔبٞ ٜبی سٔستبٖ  ٚثٟبر :دی ،ث ،ٕٟٗاسفٙذ ،فزٚدیٗ ،اردیجٟطت)
ٔذت

 4سبػت

تز٘سفز

پبتزَٚ

خذٔبت

تز٘سفز ث ٝلّٞ ٝبی پٛضیذ ٜاس ثزف وزوس  ٚپیبد ٜرٚی در ثزف – ث ٝفبصّ 45 ٝدلیمٚ ٝرٚد ث ٝرُٔ ٞبی
وٛیز  +چبی ٞیشٔیٔ ،یبٖ ٚػذٔ ٚ ،ٜیٜٛ

خذٔبت اختیبری

٘ذارد

ثست ٝغذایی

چبی ٞیشٔیٔ ،یبٖ ٚػذٔ ٚ ،ٜیٜٛ

ٞشیٝٙ

ٔ/ 330بضیٗ  +ثست ٝپذیزایی ٘/25فزی

٘-3یبسزٌزدی  ٚسٟزاة سپٟزی
ٔذت

 4سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

تز٘سفز  ٚثبسدیذ اس رٚستبی تبریخی ٘یبسز ،أبوٗ تبریخیٌ ،زدش در وٛچ ٝثبؽ ٞب ،غبر رئیس ،وٛضه
صفٛی ،آتطىذ ٜسبسب٘ی  +ثبسدیذ اس سادٌب ٜسٟزاة (رٚستبی ؤّ ٚ )ٝمجز ٜسٟزاة (ٔطٟذ اردٞبَ)

خذٔبت اختیبری

رإٙٞب ٌزدضٍزی -تٛر رصذخب٘٘ ٝیبسز (فمط ثب رسر ٚلجّی) سٛاری ضبسی ثّٙذ 80

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

ٔ/ 60بضیٗ

-4غبر٘ٛردی
ٔذت

 6سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

تز٘سفز  ٚثبسدیذ اس غبر آٞىی ٞفتبد ٔیّی ٖٛسبِ ٝچبَ ٘خچیز ثب  2ویّٔٛتز فضبی آٔبد ٜپیبد ٜرٚی ٚ ،دٚ
طجم ٝلبثُ ثبسدیذ

خذٔبت اختیبری

رإٙٞب ٌزدضٍزی٘ -140زاق ٌزدی  ، 50سٛاری ضبسی ثّٙذ 160

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

ٔ/ 115بضیٗ
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-5وٛٙٞٛردی
ٔذت

 6سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

تز٘سفز  ٚپیبد ٜرٚی در وٟٞٛبی اطزاف وبضبٖ ثب رإٙٞب ٌزدضٍزی ث ٝصزف صجحب٘ ٚ ٝچبی آتطی
(٘یبسٔٙذ تٛاٖ جسٕی ثبال  ٚتجٟیشات وٛٙٞٛردی ٔی ثبضذ)  +رإٙٞب ٌزدضٍزی

خذٔبت اختیبری

ٌزٞٚی ثب ( 250 ٖٚحذالُ ٘ 10فز)

ثست ٝغذایی

صجحب٘ٝ

ٞشیٝٙ

ٔ/ 85بضیٗ  +صجحب٘٘/ 25 ٝفزی

ٌ-6الة ٌیزی سٙتی (لبثُ اجزا اس اٚاخز اسفٙذ تب اٚاخز خزداد ٞز سبَ)
ٔذت

 3سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

تز٘سفز  ٚثبسدیذ اس ثبؽ ٞبی ٌُ  ٚوبرٌبٞ ٜبی سٙتی ٌالة ٌیزی  +ثبؽ پز٘ذٌبٖ لٕصز
ضزٚع تٛر فمط  5صجح

خذٔبت اختیبری

رإٙٞب دٚسثب٘ -70 ٝثبسدیذ اس رٚستبی لشآٖ  + 50صزف ٘بٞبر وجبة ٔبٞی تبسٜ
(تٛر تزویجی آفزٚد ٘یبسز-ثزسن-لٕصز  350ثب پبتز -َٚلبثُ اجزا فمط در اردیجٟطت)
ٌزٞٚی ثب 150 ٖٚ

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

ٔ/ 45بضیٗ

-7پبرن ٞبی ّٔی ٙٔ ٚبطك حفبظت ضذ ٜاستبٖ اصفٟبٖ  ٚسٕٙبٖ
لبثُ اجزا فمط ثب رسر ٚلجّی
ٔذت

 1رٚس

تز٘سفز

پبتزَٚ

خذٔبت

تز٘سفز  ٚثبسدیذ اس حیبت ٚحص (وُ ثشوٞٛی ٔیص آٛٞی ایزا٘ی  ٚپز٘ذٌبٖ ثٔٛی  )...ٚپبرن ٞبی ّٔی ٚ
ٔٙبطك حفبظت ضذ ٜدر ٔجبٚرت وبضبٖ  +البٔت ضجب٘ + ٝسٚ ٝػذ ٜصجحب٘٘ ٝبٞبر ضبْ  ٚپذیزایی  +ثیٕٝ
ٔسئِٛیت  ٚحٛادث

خذٔبت اختیبری

رإٙٞب دٚسثب٘200 ٝ

ثست ٝغذایی

ٚ 3ػذ ٜصجحب٘٘ ٝبٞبر ضبْ  ٚپذیزایی

ٞشیٝٙ

٘/400فزی (حذالُ ٘ 4فز) – ٌزٞٚی ثب ٘ ٖٚیٓ رٚسی ٘/150فزی (حذالُ ٘ 10فز)
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-8تٛر وٛٙٞٛردی  ٚوٛیز ٌزدی در ٔٙبطك ٔحبفظت ضذٜ
ٔذت

 1رٚس

تز٘سفز

پبتز َٚچٟبردر ،وبپزا ،ر٘ٚیش

خذٔبت

ثبسدیذ اس ضٟز سیزسٔیٙی ٘ٛش آثبد ،تز٘سفز ث ٝوٛیز  ٚثزٌطت ثٞ ٝتُ ،ضت ٘طیٙی دٚر آتص ثب سیت
سٔیٙی آتطی ،رصذ ستبرٌبٖ  ٚوٟىطبٖ را ٜضیزی  ،پیبد ٜرٚی در رُٔ ٞب ،ثبسدیذ اس دریبچٕ٘ ٝه ،دیذٖ
غزٚة خٛرضیذ در وٛیز ،البٔت در خب٘ٞ ٝبی رٚستبیی ثب وزسی + 100ضبْ  +صجحب٘٘ + ٝبٞبر ٚرٚدیٝ
وٛیز

خذٔبت اختیبری

دٚچزخٛٔ ، ٝتٛر  ، ATVضتزسٛاری ٛٔ ،تٛر وزاس  ،تّسىٛحٛٔ ،سیمی ٔحّی
لّیف  1/5( 200ویٌّٛٛضت ٌٛسفٙذی ٌزٔبدیذ ٜثب پیبس در دیً ٔسی ثٔ ٝذت  12سبػت)

ثست ٝغذایی

ضبْ  (:وبِجٛش جٛج ٝثز ٜضتز) ضبُٔ چبی ٞیشٔی ،ضبْ وجبثی ٘ٛضیذ٘ی ٔیبٖ ٚػذ ٜسبالد سیتٖٛ
صجحب٘٘ :ٝبٖ تٛٙری پٙیز ثش سزضیز وز ٚ ٜارد ٜضیزٔ ٜحّی

ٞشیٝٙ

٘/ 170فزی (حذالُ ٘ 4فز)  +ثست ٝغذایی
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تورهای تاریخ گردی
-9وبضبٖ ٌزدی
ٔذت

 6سبػت ( 3سبػت  1 +سبػت ٘بٞبر  3 +سبػت)

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

تز٘سفز  +ثبسدیذ اس خب٘ٞ ٝبی تبریخی ،حٕبْ ،ثبسارٔ ،سجذ آلب ثشري ،ثبؽ ضب ،ٜدیٛارٞ ٜبی ضٟز ،تیٕچٞ ٝب،
ثبرا٘ذاس

خذٔبت اختیبری

رإٙٞب ٌزدضٍزی٘( 140یٓ رٚسی  6سبػت) سٛاری ضبسی ثّٙذ 80

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

ٔ/ 85بضیٗ

-10اثیبٌ٘ ٝزدی
ٔذت

 6سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

تز٘سفز  ٚثبسدیذ اس رٚستبی تبریخی اثیب٘ ،ٝأبوٗ تبریخیٌ ،زدش در وٛچ ٝثبؽ ٞب

خذٔبت اختیبری

رإٙٞب ٌزدضٍزی ،140ثبسدیذ اس ٔؼجذ ٔیتزا ٘فزی -40ثبسدیذ اس أبوٗ تبریخی ٘طٙش ٔ( 70سجذ جبٔغ
سز1500 ٚسبِ ٝوبرٌب ٜسفبَ پشی  ٚآتطىذ ٜسبسب٘ی) سٛاری ضبسی ثّٙذ 180

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

ٔ/ 135بضیٗ

ٛ٘-11ش آثبد ٌزدی
ٔذت

 3سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

تز٘سفز  ٚثبسدیذ اس ضٟز سیزسٔیٙی ٘ٛش آثبد ،لّؼ ٝخطتی سیشاٖ سّجٛلی

خذٔبت اختیبری

رإٙٞب ٌزدضٍزی 120سٛاری ضبسی ثّٙذ 60

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

ٔ/ 40بضیٗ
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-12ثبفت ٌزدی
ٔذت

 2سبػت

تز٘سفز

پیبد ٜرٚی

خذٔبت

ثبسدیذ اس وٛچٞ ٝبی ثبفت تبریخی ،آة ا٘جبرٞب ،دیٛارٞبی لذیٕی ضٟز ،لّؼ ٝجالِی ٚ ،یخچبَ ٞب

خذٔبت اختیبری

رإٙٞبی د ٚسثب٘70 ٝ

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

٘/40فزی  -حذالُ ٘ 3فز

-13تٛر صٙبیغ دستی
ٔذت

 4سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

ثبسدیذ اس وبرٌب ٜضؼزثبفیٔ ،خُٕ ثبفی ،لبِی ثبفی  ٚسیّٛثبفی

خذٔبت اختیبری

رإٙٞبی د ٚسثب٘ 120 ٝضبسی ثّٙذ 80

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

ٔ/ 60بضیٗ

-14تٛر سٚرخب٘ٝ
ٔذت

 1سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

ثبسدیذ اس سٚرخب٘ ٝسٙتی  ٚآضٙبیی ثب ٔزاسٓ  ٚادٚات ٚرسضی سٚرخب٘ٝ

خذٔبت اختیبری

رإٙٞبی د ٚسثب٘100 ٝ

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

٘/30فزی (حذالُ ٘ 4فز)
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تورهای علمی آموزشی
ٌ-15الة ٌیزی صٙؼتی
فمط ثب رسر ٚلجّی لبثُ اجزا ٔی ثبضذ
ٔذت

 2سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

ثبسدیذ اس وبرخب٘ ٝایزاٖ ٌالة  ٚتٛضیح در خصٛظ خط تِٛیذ  ٚپزٚسٌ ٝالثٍیزی صٙؼتی ،ثطزی سبسیٚ ،
ثست ٝثٙذی ،وبرخب٘ ٝآة وزیستبَ ،وبرخب٘ٛٔ ٝاد غذایی ضٕطبد ٘ٛش

خذٔبت اختیبری

رإٙٞبی د ٚسثب٘٘ -120 ٝیبسزٌزدی  ٚسٟزاة -سٛاری ضبسی ثّٙذ 80

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

ٔ/ 50بضیٗ

-16ثبسارضٙبسی
ٔذت

 2سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

ضٙبخت ػّٕی ثبسار لذیٕی وبضبٖ  ٚتٛضیح در خصٛظ ػٙبصز ٔؼٕبری آٖ  +ثبسدیذ اس تٕیچٞ ٝب،
ثبرا٘ذاسٞبٔ ،سجذ ٔیزػٕبد ٚ ،حٕبْ لذیٕی

خذٔبت اختیبری

رإٙٞبی د ٚسثب٘-120 ٝ

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

٘/60فزی (حذالُ ٘ 4فز)

-17وٛیزضٙبسی
فمط ثب رسر ٚلجّی لبثُ اجزا ٔی ثبضذ
ٔذت

 4سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

ضٙبخت ػّٕی پٛضص ٌیبٞی  ٚجب٘ٛری سٔیٗ ضٙبسی  ٚالّیٓ وٛیز

خذٔبت اختیبری

رإٙٞبی د ٚسثب٘120 ٝ

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

٘ / 60فزی (حذالُ ٘ 4فز)
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-18ػىبسی
فمط ثب رسر ٚلجّی لبثُ اجزا ٔی ثبضذ
ٔذت

 2سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

ضٙبخت ػّٕی اص َٛپبی ٝػىبسی حزف ٝایی در  2خب٘ ٝتبریخی

خذٔبت اختیبری

رإٙٞبی د ٚسثب٘-120 ٝ

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

٘/50فزی (حذالُ ٘ 2فز)

٘-19جْٛ
فمط ثب رسر ٚلجّی لبثُ اجزا ٔی ثبضذ
ٔذت

 2سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

تٛضیح ػّٕی ٔٙظ ٝٔٛضٕسی تٛسط استبد دا٘طٍب - ٜآسٕبٖ ٕ٘ب -تّسىٛح رٚی پطت ثبْ

خذٔبت اختیبری

رإٙٞبی د ٚسثب٘٘ -120 ٝیبسزٌزدی

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

٘/ 30فزی (حذالُ ٘ 4فز)

-20آضپشی غذاٞبی ٔحّی وبضبٖ
فمط ثب رسر ٚلجّی لبثُ اجزا ٔی ثبضذ
ٔذت

 2سبػت

تز٘سفز

سٛاری

خذٔبت

تٛضیح ٘ح ٜٛآضپشی  ٚتزویت غذاٞبی وبضب٘ی تٛسط سزآضپش ٔجزة  +تٕزیٗ یه ٕ٘ ٝ٘ٛغذا

خذٔبت اختیبری

رإٙٞبی د ٚسثب٘120 ٝ

ثست ٝغذایی

٘ذارد

ٞشیٝٙ

٘ /50فزی (حذالُ ٘ 2فز)
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