تور 11روزه فرانسه-آلمان-چک
پاریس (4شب) ،برلین(3شب) ،پراگ (3شب)
تاریخ تور 26:اسفند  97و 3فروردین 98
درجه هتل

هر نفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

کودک  12- 4سال با تخت

کودک 4 –2سال بدون تخت

*4

1890یورو  +هزینه پرواز

 2900یورو  +هزینه پرواز

1550یورو +هزینه پرواز

 790یورو +هزینه پرواز

مسیرسفر :تهران -استانبول -پاریس(هوایی)  ،پاریس -برلین(هوایی)،برلین-پراگ(زمینی)،پراگ-استانبول -تهران(هوایی)
خدمات تور :بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش  ،ترانسفر های فرودگاهی،ترانسفرهای بین شهری ،اقامت در هتلهای 4ستاره با صبحانه ،بیمه مسافرتی،
گشتهای شهری همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه تور
گشتها :گشت شهری پاریس شامل شامل خیابان شانزه لیزه ،نمای بیرونی کاخ الیزه ،میدان کنکورد ،نمای بیرونی ساختمان اپر ،رودخانه زیبای سن ،موزوه
لوور ،کلیسای نوتردام و برج ایفل به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه تور .گشت شهری برلین شامل بازدید از دروازه براندنبرگ ،نمای بیرونی پارلمان،
یادبود هولوکاست ،شهر قدیمی برلین و ماریان پالتز .گشت شهری پراگ شامل شهر قدیمی پراگ ،ساعت نجومی؛ پل چارلز
0310-0615
0900-0950
1910-2350
0210-0645

IKA-IST 17 MARCH
IST-CDG 17 MARCH
PRG-IST
27 MARCH
IST-IKA
28 MARCH

TK875
TK1821
TK1770
TK878

نکات مهم:
 -1هزینه نوزاد زیر  2سال 190یورو میباشد.
 -2در صورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه هزینه خسارتهای احتمالی کسر و مابقی به مسافر استرداد می گردد.
 -3مسافران باید جهت انگشت نگاری در موعد مقرر در محل نماینده سفارت حضور به هم رسانند
 -4ضمانت الزم بر اساس تشخیص آژانس ثبت نام کننده جهت بازگشت از سفر و و حسن انجام قرارداد الزامی است.
 -5اعتبار پاسپورت با حداقل  7ماه از زمان سفر الزامی است.
 -6در صورت تغییر در برنامه پروازی و یا ایرالین مربوطه مراتب متعاقباً به مسافران محترم اعالم خواهد شد.
 -7با توجه به نوسانات نرخ ارز مبلغ ارزی به صورت ارز مربوطه دریافت خواهد شد.
 -8اصل مدارک و ضمانت نامه های مسافران تا زمان بازگشت نزد شرکت باقی می ماند.
 -9هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر می باشد.
 -10پرداخت  50درصد از هزینه سفر هنگام ثبت نام الزامی است..

در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با خانم امامی تماس حاصل فرمایید
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