کله ( 3ضة ) يیه ( 4ضة ) پاریس ( 3ضة )
مقصذ

کلن ( 3شب )
وین ( 4شب )
پاریس ( 3شب )

هر نفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

کودک  6تا  12سال با تخت

کودک  2تا  6سال بذون تخت

 1990یًري
+
َشیىٍ تلیط

 2580یًري
+
َشیىٍ تلیط

 1195یًري
+
َشیىٍ تلیط

 790یًري
+
َشیىٍ تلیط

تاریخ برگزاری تور  1 :تا  11اردیبهشت 1397
اخذ يیشا اس سفارت اتزیص تا دعًتىامٍ معتثز ،تلیط رفت ي تزگطت تا پزياس ایزان ایز ،تزاوسفز فزيدگاَی رفت ي تزگطت ،گطت ضُزی ،اقامتت در َتته َتای تتاج  4ستتارٌ ،لیدر فارسی ستان مسلط تٍ ستان محلی ،تیمٍ مسافزتی تا سقف  50/000یًري
کلیٍ اسىادمالی اصه يکپی (پزیىت گزدش حساب  3ماٍَ اخیزتاحداقه ماودٌ تاالی  50میلیًن تًمان تزای َز وفز  +وامٍ تمکه مالی اس تاوک تٍ اوگلیسی ي تزجمٍ ی آن تٍ آلماوی
کلیٍ اسىادضغلی اصه يکپی (ريسوامٍ رسمی ،اساسىامٍ،پزياوٍ کسة،گًاَی اضتغال تٍ کار +تاییدیٍ تیمٍ تامیه اجتماعی ،گًاَی اضتغال تٍ تحصیه ي ( )...تزجمٍ تٍ ستان آلماوی (
کلیٍ اسىادملکی اصه يکپی (تزجمٍ تٍ ستان آلماوی)
کپی اس تمام صفحات ضىاسىامٍ تٍ َمزاٌ اصه ضىاسىامٍ (تزجمٍ تٍ ستان آلماوی )
3قطعٍ عکس ( )3.5*4.5روگی پطت سمیىٍ سفید،تمام رخ ،جدید
اصه پاسپًرت تاحداقه  7ماٌ اعتثاراسسمان سفز  +کپی پاسپًرت اسصفحٍ ماقثه اس1تا  5ي کپی يیشاَای قثه
ضماوت تزگطت تٍ مًقع اس سفز مسافز الشامی است .تٍ اسای َز وفز حداقه مثلغ  30.000.000تًمان ضماوت وامٍ تاوکی
•
•
•
•
•
•

وزخ کًدک سیز  2سال %10 :تشرگسال
َشیىٍ يريدیٍ سفارت تٍ عُدٌ مسافز می تاضد.
َته ي پزياس گاراوتی می تاضد.
در صًرت افشایص وزخ تلیط ًَاپیما تا قثه اس حزکت تًر ،تفايت آن اس مسافز دریافت خًاَد ضد
در صًرت عدم صدير يیشا اس جاوة سفارت مثلغ يريدیٍ سفارت ي َشیىٍ تیمٍ مسافزتی ي ديعًتىامٍ يکىسلی تلیط
ًَاپیما طثق قاوًن ایزالیه غیز قاته تزگطت می تاضد.
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