MAL2019-11
Аяллын үнэ: 2.830.000₮+тийзний үнэ

АЯЛЛЫН ДАВУУ ТАЛУУД
УБ-МАЛЬДИВ-УБ
Хонконг, Сөүл, Бээжин хотоор
дамжин нисэх боломжтой

ГРУПП БҮРДЭЛТ ХҮЛЭЭХГҮЙ

ТОРГО ШИГ ЗӨӨЛӨН ЭЛСЭН
ДЭЭР НАРАНД БИЕЭ ШАРАХ

ДАЛАЙ ДУНДАХ ТАНСАГ
ЗЭРЭГЛЭЛИЙН РЕСОРТ

ГҮН ЦЭНХЭР ДАЛАЙД ШУМБАХ

ДЭЭД ЗЭРЭГЛЭЛИЙН СПА
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХАЙРТАЙ ХҮНТЭЙГЭЭ
ӨНГӨРӨӨХ ХАМГИЙН
ЖАРГАЛТАЙ МӨЧҮҮД

МАЛЬДИВ УЛСЫН АЯЛАЛ
Мальдив улс нь Шри Ланкагийн баруун өмнө талд Энэтхэгийн
далайд байх 26 шүрэн арал болон 1,200 арлаас
тогтдог бөгөөд Ази тивийн хамгийн жижиг арал улс юм. Дун
цагаан элсэн ширхэгүүдтэй номин цэнхэр далайн дунд хөвөх
мэт харагдах тансаг зэрэглэлийн ресортууд, лааны гэрэлд
хайртай хүнтэйгээ хамтдаа амтлах гайхалтай зоог, оргилуун
дарс – Энэ бүхнийг мэдэрмээр байвал Мальдив улсыг
зориорой. Аяллын туршид танд хамгийн жаргалтай,
дурсамжтай, хайраар дүүрэн аз жаргалтай өдрүүдийг
бэлэглэж буйг бүхий л сэтгэлээрээ таашаан мэдрэх болно.
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MAL2019-11
Аяллын үнэ: 2.830.000₮+тийзний үнэ
Аяллын хөтөлбөр
Аяллын
өдөр

1-р өдөр

2-р өдөр

Чиглэл
УБ-МАЛЬДИВ
Хонконг, Сөүл, Бээжин
хотуудаар дамжин
нисэх боломжтой

Үзвэр


Улаанбаатар – Хонконг/Бээжин/Сөүл – Мальдивын чиглэлд ниснэ.
/Нислэг * цаг үргэлжилнэ/



Нисэх онгоцны буудлаас орон нутгийн хөтөч тосч аван моторт завь
эсвэл далайн онгоцоор далайн эргийн тансаг бунгалод /байшин/
очино.



Чөлөөт өдөр. Амтлаг өглөөний цай уусны дараа өөрийн тааваар усанд
сэлж, далайн эргийн дун цагаан элсэн дээр хэвтэн наранд биеэ
шараарай. /Хэрвээ та адал явдалд дуртай бол усан спортын зугаат
төрлүүд болох усан доогуур шумбах, сөрфин хийх, банана завиар
зугаалах, шөнийн загасчлал хийх гэх мэт үйл ажиллагаанаас
дуртайгаа сонгон хийх боломжтой. Мөн алжаал ядаргаа тайлах спа
үйлчилгээнд ч орж болох юм. Эдгээр нэмэлт хөтөлбөрүүд аяллын
үнэд багтаагүйг анхаарна уу./

МАЛЬДИВ

/өглөөний цай, өдрийн хоол, оройн хоол/


3-р өдөр

МАЛЬДИВ

Чөлөөт өдөр. Амтлаг өглөөний цай уусны дараа өөрийн тааваар усанд
сэлж, далайн эргийн дун цагаан элсэн дээр хэвтэн наранд биеэ
шараарай. /Хэрвээ та адал явдалд дуртай бол усан спортын зугаат
төрлүүд болох усан доогуур шумбах, сөрфин хийх, банана завиар
зугаалах, шөнийн загасчлал хийх гэх мэт үйл ажиллагаанаас
дуртайгаа сонгон хийх боломжтой. Мөн алжаал ядаргаа тайлах спа
үйлчилгээнд ч орж болох юм. Эдгээр нэмэлт хөтөлбөрүүд аяллын
үнэд багтаагүйг анхаарна уу./
/өглөөний цай, өдрийн хоол, оройн хоол/


4-р өдөр

МАЛЬДИВ

Чөлөөт өдөр. Амтлаг өглөөний цай уусны дараа өөрийн тааваар усанд
сэлж, далайн эргийн дун цагаан элсэн дээр хэвтэн наранд биеэ
шараарай. /Хэрвээ та адал явдалд дуртай бол усан спортын зугаат
төрлүүд болох усан доогуур шумбах, сөрфин хийх, банана завиар
зугаалах, шөнийн загасчлал хийх гэх мэт үйл ажиллагаанаас
дуртайгаа сонгон хийх боломжтой. Мөн алжаал ядаргаа тайлах спа
үйлчилгээнд ч орж болох юм. Эдгээр нэмэлт хөтөлбөрүүд аяллын
үнэд багтаагүйг анхаарна уу./
/өглөөний цай, өдрийн хоол, оройн хоол/


5-р өдөр

Өглөөний цайны дараа буудлаа хүлээлгэж өгөөд моторт завиндаа
суун онгоцны буудалдаа очсноор аялал өндөрлөнө.

МАЛЬДИВ-УБ
/өглөөний цай/

4 одтой зочид буудал энгийн өрөөнд 3 хоног + 5 одтой усан дээрх
бунгалод 1 хоног хоёулаа байрлах:
Та дараах үнээс сонголт хийх
боломжтой

Том хүн: 2.830.000₮ + тийзний үнэ
4 одтой далайн эргийн бунгалод 3 хоног + 5 одтой усан дээрх
бунгалод 1 хоног хоёулаа байрлах:

Том хүн: 4.150.000₮ + тийзний үнэ


Аяллын үнэд багтсан зүйлс

Аяллын үнэд багтаагүй зүйлс




Угтах болон үдэх үйлчилгээ
5 одны зэрэглэлтэй зочид буудлын /сонголттой/ өрөөнд хоѐулаа орох
зардал
Хөтөлбөрт заагдсан хоолны зардал
Жуулчны тээврийн хэрэгслийн зардал /ресортод хүргэх онгоц эсвэл
моторт завь/
Гадаадад зорчигчийн иж бүрэн даатгалын хураамж
Утасгүй интернет





УБ-МАЛЬДИВ-УБ чиглэлийн 2 талын нислэгийн тийзний үнэ
“Аяллын үнэд багтсан зүйлс”-ээс бусад зардал
Хувийн хэрэгцээний зардал




