تور  10روزه اسپانیا
بارسلون (3شب) -والنسیا (3شب) -مادرید (3شب)

تاریخ تور2 :فروردین
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

3150یورو +هزینه پرواز

1550یورو +هزینه پرواز

890یورو +هزینه پرواز

مسیرسفر :تهران -دوحه -بارسلون(هوایی)  ،بارسلون (3شب) ،بارسلون -والنسیا(زمینی) ،والنسیا (3شب) ،والنسیا-مادرید(زمینی) ،مادرید (3شب) مادرید-
دوحه –تهران(هوایی)
خدمات تور :بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی  ،ترانسفر های فرودگاهی،ترانسفرهای بین شهری،اقامت در هتلهای 4ستاره با صبحانه ،بیمه مسافرتی ،گشت-
های شهری همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه تور
گشتها :گشت شهری بارسلون بازدید از خیابان رامبال ،میدان کاتالونیا ،میدان کریستفر کلومبوس ،ساحل زیبای بارسلون ،تپه المپیک ،گشت شهری والنسیا
شامل بازدید از پارک علم و هنر والنسیا ،نمای بیرونی آکواریوم زیبای والنسیا ،بازار مرکزی والنسیا ،گشت شهری مادرید قصر سلطنتی مادرید ،پارک زیبای
مادرید ،پالزا مایور و شهر قدیمی مادرید.
22 MARCH 0540-0620
22 MARCH 0900-1405
31 MARCH 1710-0110+1
01 APRIL 0800-1135

IKA-DOH
DOH-BCN
MAD-DOH
DOH-IKA

QR491
QR145
QR150
QR482

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.
 -3هزینه نفر سوم بزرگسال در تخت سوم معادل هر نفر در اتاق دو تخته است.
 -4مسافران باید جهت انگشت نگاری در موعد مقرر در محل نماینده سفارت حضور به هم رسانند
 -5ضمانت الزم بر اساس تشخیص آژانس ثبت نام کننده جهت بازگشت از سفر و و حسن انجام قرارداد الزامی است.
 -6اعتبار پاسپورت با حداقل  7ماه از زمان سفر الزامی است.
 -7در صورت تغییر در برنامه پروازی و یا ایرالین مربوطه مراتب متعاقباً به مسافران محترم اعالن خواهد شد.
 -8با توجه به نوسانات نرخ ارز مبلغ ارزی به صورت ارز مربوطه دریافت خواهد شد.
 -9اصل مدارک و ضمانت نامه های مسافران تا زمان بازگشت نزد شرکت باقی می ماند.
 -10هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر می باشد.
 -11پرداخت  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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