
                                   
 

        ١۴٠٢ نوروز تورهای                                     
 

            زندگی را زندگی کنید                                                 

 

 : تور  خدمات

  هاي جاذبه از بازدید ، زبان فارسي مجرب   راهنماي، نفره دو  هاي  اتاق در   ستاره 5یا  ٤ هاي هتل  در  صبحانه  با اقامت-

 مسافرتي   بيمه، ویزا،  ها گشت انجام  و  فرودگاهي  ترانسفرهاي   كليه(، شهر هر در   روز نيم گشت) جهانگردي
 
 

 

 
     

 

)هر نفر بزرگسال در اتاق دو    قیمت

 تخته(

 

 تاریخ سفر 
 

  برنامه سفر 

 

 کشور مقصد 
 

 –  پارك نشنال  شب  ١ –  ژوهانسبرگ شب 2 فروردین  ٣ $ ٣٦٩٠ نرخ پرواز  بعالوه

 تاون  كيپ  شب  ٣ –  سيتي سان  شب   ٣ 

 ستاره 5 جنوبي  آفریقاي  روز ١٠

 ستاره 5 هلند  -فرانسه  -سوئيس روز ١١ شب آمستردام  ٣ – شب پاریس  ٣-  شب زوریخ ٤ فروردین  2 €٣٩٤5 نرخ پرواز  بعالوه

     – ایگواسو دو  فوز  شب ٣ – سائوپائولو شب 2 اسفند  28 $٣55٠ نرخ پرواز  بعالوه

 شب ریودوژانيرو  ٤

 ستاره 5 برزیل روز ١٠

 ستاره ٤ ایتاليا  روز  ٩ رم  شب ٣ -فلورانس شب  2 -  ميالن/ ونيز شب ٣ فروردین  ١ €2٤٠٠ نرخ پرواز  بعالوه

    – ميالن  شب ٣ –  لوگانو شب  2 – ژنو شب ٣   اسفند 28 €285٠ نرخ پرواز  بعالوه

 شب ونيز 2

 ستاره ٤ ایتاليا  - سوئيس روز ١١

فروردین 2 €28٦٠ نرخ پرواز  بعالوه  - ژنو  شب  ٣ - لوزان  /  برن /زوریخ شب ٣  

 شب پاریس  ٤

 ستاره ٤ فرانسه  - سوئيس روز ١١

 ستاره ٤ ریش تا -  آلمان –سوئيس روز ١٠ وین  شب ٣ –  مونيخ  شب ٣ – زوریخ  شب ٣   اسفند 2٩ €2٦٠٠ نرخ پرواز  بعالوه

فروردین  2 €22٠٠ نرخ پرواز  بعالوه  ستاره ٤ اسپانيا  - سوئيس روز  8 شب بارسلون  ٣ -  زوریخ  شب ٤ 

فروردین  ١ €2٣٠٠ نرخ پرواز  بعالوه  

 فروردین  ٤

 ستاره ٤ اسپانيا  روز  ٩ ماالگا  شب  2 – بارسلون شب  ٣ – مادرید  شب ٣

 فروردین  ٤ €28٠٠ نرخ پرواز  بعالوه

 

  شب  ٣ – بارسلون شب  ٣شب مادرید +  ٣

 ليسبون 

 ستاره ٤ پرتغال  – اسپانيا  روز ١٠
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  :محترم مسافرین توجه قابل •
 

  ارزي   مبلغ%  ٣٠(  تخت   بدون)  سال  ٤  تا   2  كودكان   از.    مي گردد  دریافت  ارزي  هزینه  یورو  25٠  مبلغ   سال   2  زیر  كودكان  از  -

و                دریافت  بزرگساالن  ارزي  مبلغ %    ٧٠(  والدین  تخت  یا  كاناپه  ،تختشو  از   استفاده   با )    سال   ١2  تا   ٤  كودكان   از  بزرگساالن 

  موارد   همه  در. گردد  مي   دریافت   بزگساالن   برابر  ارزي   مبلغ   د نكن   استفاده   كامل  تخت  یك   از   سن  هر  در كه  كودكاني از.  گردد مي

 .شد خواهد دریافت  و محاسبه  كودك  سن حسب  بر و ریالي  صورت به جداگانه ط بلي نرخ فوق

 . است تور حركت تاریخ   كودكان  سن محاسبه  مبناي  -

  قبيل   از  گذرنامه  صحت  به  مربوط  موارد   كليه  كنترل.  باشد  داشته  اعتبار   ماه  ٧  حداقل  تور  حركت  زمان  در   باید  مسافر  گذرنامه  -

  گذرنامه   صاحبان   تك   تك  عهده  به  خروج   عوارض   پرداخت   ، همچنين .  و ..  همراهان   و   مسافر   خروج  اجازه ,  مسافر  عكس ,اعتبار

 . بود خواهد

 . نمود  خواهد عمل قراداد طبق مسافر با  آژانس ،سفارتخانه طرف  از  ویزا صدور عدم   صورت  در -

  اسكان   جهت  را  خود  سعي  نهایت  آژانس   ،مسافر  تمایل  صورت  در.  باشد  مي   بزرگساالن   ارزي   مبلغ%    ٦5  تخته  یك   اتاق  قيمت -

 .داشت نخواهد موارد این در  تعهدي  ولي  نمود خواهد نفره دو  اتاق در درمنف  مسافر 

  با   اتاق  از  استفاده  به  تمایل   مسافران   از   هریك  صورتيكه   در   لذا   ،اند  شده   گذاري   قيمت   استاندارد   ي اتاق ها  نرخ  اساس   بر  هاتور -

 .باشد  مي  محترم  همسفران  عهده  به   تفاوتال  به  ما  پرداخت  قطعا.  نمایند  اعالم  نام  ثبت  هنگام  توانند  مي    ،باشند  داشته  باالتري  درجه

 . است جایي  به جا قابل موارد  بعضي در  ها  گشت ،رتو هاي  برنامه و مقصد  شرایط به توجه با -

 .باشد مي  صبح   ١١ حدود اتاق ترك ساعت  و ظهر از بعد  ٣ حدود مسافران به اتاق  تحویل  ساعت ها هتل  در -

             گذاشته   تخته  دو  اتاق  در  موقت  صورت  به  كه  است  سفري  نوع  از  سوم  تخت  لذا  ،ندارد  وجود  تخته  ٣  اتاق،  ها  هتل  اغلب  در-

  از  برخي  در  ها   اتاق  بودن  كوچك   به  توجه  با  . الزم به ذكر استاست %  5م  سو  نفر  براي  ارزي  تخفيف. در اینگونه موارد  شود  مي

  ... و  برزیل,  جنوبي  آفریقاي  قبيل  از  كشورها   از   برخي  در   حتيخواهد بود.    مشكل   اتاق  یك   در   بزرگسال  نفر  ٣  اقامت,    ها  هتل

  یك  اتاق  یك   و  نفره  دو  اتاق   یك   از   توانند  مي   مسافران  موارد  چنين  در.  ندارد  وجود  نفره  دو  اتاق  در  سوم  تخت  دادن   قرار  امكان

 . كنند پرداخت  را  آن قيمت  اضافه  و ایند نم  استفاده دو  این از  تركيبي یا  و نفره

 . ندارد وجود  (كانكت )  تو در تو اتاق رزرو  امكان ها هتل اغلب در -

 .است مسافر عهده  به تور ارزي  مبلغ تامين و ارز تبدیل -

 .است ضروري  تور با بازگشت  جهت ضمانت  سپردن اروپایي تورهاي در  -

 . مي باشد مسافر عهده  به و مسافر انتخاب  با اختياري  تورهاي  هاي هزینه  پرداخت -
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