تَر

خذهبت

گشت

اقبهت

بب طبحبًِ

طبحبًِ بَفًِ -بّبر هٌَ

ًوک آبرٍد -راهسر

قیوت

هجتوع تفریحی ًوک آبرٍد-

اًتخببی -عظراًِ

ّتل بسرگ

راهسر -جٌگل عببس آببد-

اتَبَس تَریستی سیستن

هلکشبُ 3

کالردشت -سبحل دریب-

دار ٍ هجْس

ستبرُ

آشکذُ کٌذٍاى -شب ًشیٌی

لیذر-بیوِ

ًسدیک سبحل

یک شب اقبهت

031111
تَهبى
بب ًبّبر

071111
تَهبى

شرایط سفـــر
 .0رعبیت شئًَبت اسالهی ٍ قَاًیي اسالهی در تَر الساهی هی ببشذ.
ٍ .2رٍدیِ ی کلیِ ی اهبکي بِ عْذُ ی گردشگر هی ببشذ.
 .3هسبفراى هلسم بِ تبعیت از لیذر تَر هی ببشٌذ ٍ چٌبًچِ هسبفری خالف دستَرالعول لیذر عول ًوبیذ لیذر حق اخراج
هسبفر از تَر را دارد.
 .4فیلن برداری -عکس برداری از اهبکي بستِ ٍ خظَطی از جولِ اتَبَس ٍ ّتل هوٌَع هی ببشذ ٍ در طَرت هشبّذُ بب
فرد خبطی برخَرد خَاّذ شذ.
 .5طبق هبدُ ی  619قبًَى هجبزات اسالهی ّرگًَِ تَّیي ٍ تْذیذ بِ کبرهٌذاى در حیي اًجبم ٍظیفِ از  3تب  .6هبُ
حبس ٍ جریوِ ی ًقذی در پی دارد ٍ لیذر در طَرت هشبّذُ حق اخراج هسبفر خبطی از تَر را دارد.
 .7سبعت شرٍع ٍ پبیبى گشت ّب تَسط لیذر بِ هسبفراى ابالغ هی گردد ٍ هسبفراى هَظف اًذ در سبعت هقرر در هکبى
حضَر یببٌذ در غیر ایي طَرت هسئَلیت ّرگًَِ هشکل پیش آهذُ ٍ یب جب هبًذى از تَر برعْذُ ی خَد فرد است.
ّ .8رگًَِ جذا شذى هسبفر از تَر ٍ ترک تَر تٌْب درطَرت ّوبٌّگی بب لیذر ٍ پر کردى فرم رضبیت ًبهِ هَرد قبَل است
در غیر ایٌظَرت هسئَلیت ّرگًَِ هشکل بِ عْذُ ی شخض است ٍ آشاًس ٍ لیذر ّیچ گًَِ هسئَلیتی در ایي خظَص
ًذارًذ.
 .9لیذر رابط بیي شوب ٍ ّوسفراًتبى هی ببشذ .درطَرت اختالف بب ّریک از ّوسفراى از بحث ٍ ایجبدجَ هتشج در گرٍُ
خَدداری ًوَدُ ٍ سریعب لیذر را در جریبى قرار دّیذ.
 .01حفظ ٍ حراست از ٍسبیل شخظی در تَر ٍ ّتل بِ عْذُ ی خَد شخض است.
 . 00در طَرت برٍز شرایط جَی ًب هسبعذ ٍ پیشبهذ خبص اهکبى جببِ جبیی گشت ّب ٍ تغییر برًبهِ تَر بٌب بِ طالح دیذ
لیذر ٍجَد دارد.

