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نوروز 1402

فرانسه ایتالیا آلمان

 4شب پاریس  3+شب ونیز  3 +شب رم  3 +شب مونیخ

درجه هتل

 4ستاره

هر نفر در اتاق

هر نفر در اتاق

کودک (  4تا  12سال

دو تخته

یک تخته

با تخت )

نرخ بلیط +

نرخ بلیط +

نرخ بلیط +

 3190یورو

 4190یورو

 2750یورو

* خدمات تور:
بلیطرفت و برگشت هواپیما ایران ایر یا ترکیش  ،ترانسفر فرودگاهي  ،اقامت در هتل  4سلتار بلا حلنهان  ،بللیط هواپیملا یلا ق لار بلیی ،ل ر ،

ویزا ،نگی  ،بیم مسافرتي  ،یک روز گشت  ،ر ب همرا راهنما فارسي زبان و مهلي طنق برنام تور.
گشت پاریس :بازدید از برج ایفل.میدان کنکورد.موزه لوور.خیابان شانزلیزه.کلیسای نوتردام.

رفت  :دوشنبه  29اسفند به پاریس

گشت ونیز:گشت شهری شامل بازدید از میادین قدیمی ونیز .میدان سن مارکو،گشت شهری جزایر بورانو و مورانو
گشت رم :بازدید از فورم باستانی.کلوسئوم.کلیسای سن پیتر واتیکان .چشمه عشاق.

برگشت  :یکشنبه  13فروردین از مونیخ

گشت مونیخ  :بازدید از جاذبه های توریستی مونیخ.

*مدارك مورد نیاز:
.1اح گذرنام با حداق  6ما اعتنار همرا با امضا دارند پاسپورت.
 .2س ق ع عكس در انداز  4*6رنگي،تمام رخ ،با زمین رو،ی.3 .اح ،ناسنام

 .4سند مالكیت

 .5گذر نام ها قنلي.

. 6گواهي تمكی مالي از بانک متقاضي با ذکر گردش س ماه آخر حساب بانكي و میزان موجود (حداق ماند حساب  350میلیون) .
 . 7مدارك ،غلي * :برا دانشجویان و اعضا علمي دانشگا ها :کارت بیی المللي دانشجویي یا عضویت هیات علمي *
برا حاحنان ،رکت ها خصوحي (مدیر عام ،عضو هیات مدیر  :)...،روزنام رسمي ،رکت *
برا کارمندان بخش دولتي :آخریی حكم کارگزیني/کارمندان بخش خصوحي :گواهي ا،تغال ب کار* برا کسن  :جواز کسب /کارت بازرگاني.
.8کارت واکسی کووید  19ک حداق دو هفت از دوز دوم تزریق آن ها گذ،ت با،د.

*توضیهات :
.1ثبت نام به صورت گروهی (حداقل  9نفر) شامل  %5تخفیف می گردد.
 .2هزينه ارزي كودكان تا  4سال  %20هزينه ارزي بزرگسال می باشد و هزينه ريالی همانند هزينه ريالی  4تا  12سال می باشد.
.3ضمانتنامه بانكی حداقل به مبلغ  800/000/000تومان به ازاي هر فرد در وجه آژانس جهت بازگشت و حسن انجام تعهدات الزامیست ( .بنا به برسی مدارک افزايش مبلغ ضمانت محتمل است )

. 4مسافران موظف به حضور در سفارت دروقت تعیین شده جهت انگشت نگاري بوده و هزينه ترجمه مدارک به عهده مسافر می باشد.
.5همكاران بخش فروش با شماره همراه  09198993345و يا واتس آپ با همین شماره در ساعات غیر اداري نیز پاسخگوي شما می باشند.

نشانی :تهران ،میدان فاطمی ،ابتدای خیابان شهید گمنام ،پالک ،3واحد 8

تلفن 02188993340 :واتس آپ09198993345 :

