ﺗﻮر  17روزه ﯾﻮﻧﺎن* ﻓﺮاﻧﺴﻪ * اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ * اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮر 19:ﺗﯿﺮﻣﺎه 1397

هتل

هر نفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

کودک  11- 4سال با تخت

کودک  4 – 2سال بدون تخت

کودک زیر  2سال

*4

 2290یورو 3،650،00 +تومان

3550یورو 3،650،00+تومان

 1990یورو 3،150،00+تومان

 1250یورو 3،150،00+تومان

 790،000تومان

نمونه هتلها :آتن Hotel President :پاریس Hotel Evergreen Laurel :بوردو hotel Mercure:بارسلون Ac Hotel by Marriot :رمAlbani Hotel :
 by Romeفلورانس FH-Grand Mediterraneo:ونیزAntony Palace hotel

مسیر سفر :تهران-آتن(هوایی)-آتن( 2شب)آتن-پاریس (هوایی) ،پاریس ( 3شب) ،پاریس–بورودو (زمینی) ،بورودو (  1شب) ،بوردو –
بارسلون (زمینی)،بارسلون (3شب) ،بارسلون – رم ( 1شب کشتی ) ،رم ( 3شب)  ،رم -فلورانس (زمینی) ،فلورانس(  1شب) ،فلورانس-
ونیز(زمینی) ،ونیز (2شب) ،ونیز-میالن-آتن – تهران ( هوایی)
خدمات تور :بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایجین ایر  ،کلیه ترانسفرهای فرودگاهی و زمینی ،اقامت در هتلهای  4ستاره با صبحانه ،هزینه
ویزای شنگن ،بیمه مسافرتی ،راهنمای تور فارسی زبان ،گشتهای شهری همراه تور لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی

04:25 06:50
13:25 15:50
17:10 20:30
22:30 03:25+1

10 July A3949 IKAATH
12 July A3612 ATHCDG
26 July A3665 MXPATH
26 July A3948 ATHIKA

نکات مهم:
-1در صورت عدم صدور ویزا از طرف سفارت  290یورو از هزینههای پرداختی کسر و مابقی مسترد میگردد
-2مسافران میبایست جهت انگشت نگاری در موعد مقرر در محل سفارت حضور به هم رسانند
-3ضمانت الزم بر اساس تشخیص آژانس ثبت نام کننده جهت بازگشت از سفر و قرارداد الزامی است.
-4کنترل اعتبار پاسپورت با حداقل  7ماه از زمان سفر بر عهده آژانس همکار می باشد.
-5در صورت تغییر در برنامه پروازی و یا ایرالین مربوطه مراتب متعاقباً به مسافران محترم اعالن خواهد شد.
-7اصل مدارک و ضمانت نامه های مسافران تا زمان بازگشت نزد شرکت باقی می ماند.
-8هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر می باشد.
-9پرداخت حداقل  %50هزینه تور هنگام ثبت نام الزامی است.
 -10هزینه کلیه ورودیه ها به عهده مسافران است.

آخرین مهلت ثبت نام  20خرداد
22816500

