تابستـانسپس انتخاب
نخست مقایسه،
1396

کد تور

تورهای پاییز و زمستان 1396
قیمت برای بزرگسال  -تومان
هزینه خارج از کشور  +بلیت

مدت و مسیر تور
( 7شب پاریس)

 9 LH1492روز سوییس -اسپانیا

3/385/000 + € 2980

( 4شب زوریخ 4 +شب بارسلون)

 9 LH1493روز سوییس -ایتالیا

2/975/000 + € 2790

( 4شب ژنو 4 +شب رم)

 6 TK1494روز سوییس
C,D
 7روز سوییس
 3( TK1496شب زوریخ  3 +شب لوسرن)

2/495/000 + € 950

( ۵شب زوریخ -آبشار راین و لوسرن)

2/795/000 + € 1390

 8 TK1497روز اسپانیا
A,B
 6روز سوییس
 5( TK1498شب ژنو -لوزان)

2/795/000 + € 1390

( 3شب مادرید  4 +شب بارسلون)

2/995/000 + € 1390

قیمت برای  12 - 2سال  -تومان
هزینه خارج از کشور  +بلیت
هزینـه ارزی برای کودکان تا زیـر  12سال طبق بند  1محاسبه خواهـد شـد.

 8 IR1482روز فرانسه

2/165/000 + € 2180

قیمت برای زیر  2سال  -تومان
بلیت

نوع تور

1/785/000 +

245/000

S

 20بهمن

2/995/000 +

335/000

L

 8دی

2/665/000 +

235/000

L

 18بهمن

1/995/000 +

695/000

L

 19دی
و  17بهمن

2/295/000 +

795/000

S

 14دی

2/295/000 +

675/000

L

 19دی
و  19بهمن

2/495/000 +

795/000

S

 6بهمن

*

تاریخ حرکت

 -1هزینه ارزی برای کودکان تا زیر  12سال به شرح زیر محاسبه می شود:
1
● در صورت ــی ک ــه ک ــودک در ه ــر س ــن از  −ات ــاق (ی ــک تخ ــت کام ــل) اس ــتفاده کن ــد ،هزین ــه ارزی برابــر بزرگســاالن دریافــت
2
خواهــد شــد.
● از کودکان  2تا زیر  4سال  %20مبلغ ارزی بزرگساالن دریافت می شود( .بدون استفاده از تخت)
● از کودکان  4تا زیر  12سال  %70مبلغ ارزی بزرگساالن دریافت می شود( .با استفاده از تخت سوم در اتاق والدین)
● مبنای محاسبه سن کودکان تاریخ حرکت است.

خدمات تـــور شامل:

بلیــت رفـت و برگشـت هواپیمـا ،اقــامت در هتلهـای 4و  5سـتاره ،دیــدار از جاذبــههای جهانگــردی هـر شـهر طبـق برنامــه
تــور ،ورودیـه محلهـای مـورد بازدیـد و پیـش بینـی شـده در برنامـه تـور ،انتقـال از فـرودگاههـا بـه هتلهـا و بالعکـس ،عوارض
فرودگاههـای خـارج ازکشـور ،همراهـی راهنمـای ایرانـی و محلـی ،هزینههـای باربـری در هتلها ،اخـذ ویـزا ،بیمه مسـافرتی ،انعام
راننـده و راهنمـای محلی.

دفتــر مرکــزی :تهــران ،خیابــان دکتــر شــریعتی ،پایین تر از پــل رومی ،پالک ،1758ســاختمان ققنوس
شعبـــه بـــرج سایـــه :تهـــران ،خیابـــان ولیـــعصر ،روبـــروی پـــارک ملـــت ،بـرج سایـــه ،طبقه  ،6واحد 6
(دفتـــر مرکـزی/خانمهـا :کمال ،باقـرزاده ،صادقــی و صفایـــی)

(شـعـبـه بـــرج سایـه/خـانــمها:عـارفـی ،محـمـدپـور و جـوهــری) {تلفن}24 5 25 :

