
 

 پرزین سفر ایران

                                     31177103100واحد چهار                   03نبش اشراقی پالک-ابتدای سهروردی شمالی-سیدخندان 

www.perziantravel.com                                                                                 38074748300 

 

 01در صورت عدم صدور ویززا      . هزینه تمبر سفارت به عهده مسافرمیباشدومسافران موظف هستند در وقت تعیین شده جهت انگشت نگاری درسفارت مربوطه حضور داشته باشند -: نکات مهم 

مسئولزیزت   .ملیون به باال الزامی می باشد 01ارایه ضمانت بازگشت از سفر بازای هر نفر .-درصدمبلغ ریالی مطابق قوانین کسر خواهد شد.ومابقی استرداد خواهد شد   01درصد مبلغ ارزی و     
سن مسافرین بر اساس اطالعات پاسپورت محاسبه میگزرددو جزهزت رزرو اتزاا بزرای              .ممنوع الخروج بودن مسافر به عهده خودش میباشدوآژانس پرزین سفر در این زمینه مسئولیتی ندارد      

درصورتی که کودک در هر سنی از تخت کامل .مبنای محاسبه سن کودکان تاریخ ورود به هتل هامی باشد.کودکان )با تخت و بدون تخت( ،تاریخ روز  ورود به هتل ها مالک محاسبه قرار میگیرد          
%از مبزلزغ ارزی و         01پرداخت -.واهد شددرصورت افزایش نرخ بلیط هواپیمادر زمان صدور،تفاوت آن از مسافر دریافت خ  -استفاده نماید، هزینه ارزی برابر با بزرگسال اخذ خواهد گردید         

 کل مبلغ ریالی تور درزمان ثبت نام الزامی می باشد.

99تور ایتالیا اسپانیا نوروز   

 شب بارسلون  4شب ونیز+2شب رم+ 3

روز10شب و 9  

سال بدون تخت 6تا 2 سال با تخت 12تا  6   مسیر حرکت درجه هتل اتاق دوتخته اتاق یک تخته 

یورو 1490  

+ 

تومان 9990000  

یورو 1690  

+ 

تومان 9990000  

یورو 2690  

+ 

تومان 10990000  

یورو1 990  

+ 

تومان 10990000  

4*  4شب ونیز+2شب رم+ 3 

 شب بارسلون 

 خدمات تور:
ستاره لوكس باصبحانه، ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری، بیمه مسافرتی تا سقف  4اقامت در هتل-خدمات ویزا، بلیط رفت و برگشت 

ترانسفر بین شهرها-راهنمای  فارسی زبان  -یورو 50/000  

 مدارک الزم:

 میلیون تومان برای هر نفر + نامه تمکن مالی از بانک به التین( 011ماهه اخیر با حداقل مانده باالی  3كلیه اسناد مالی اصل و كپی )پرینت گردش حساب -

 حصیل و ...(ت كلیه اسناد شغلی اصل و كپی )روزنامه رسمی، اساسنامه،پروانه كسب،گواهی اشتغال به كار+ تاییدیه بیمه تامین اجتماعی، گواهی اشتغال به-

 كپی از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه-كلیه اسناد ملکی اصل و كپی به زبان التین )دار الترجمه رسمی(-

  ماه اعتباراز زمان سفر + كپی پاسپورت و كپی ویزاهای قبل 7اصل پاسپورت باحداقل --رنگی پشت زمینه سفید،تمام رخ، جدید 5.3در  3.3قطعه عکس ) 2-

 برنامه سفرتور :

 و بعدازظهرگشت نیم روزه رم بازدید از واتیکاناستقبال توسط لیدر در فرودگاه و و سپس انتقال به هتل -روز اول: پرواز به رم با پرواز ورود به رم 

-خیابان ویا دلکورسا-اسپانیش استپ-روز دوم: بعد از صرف صبحانه، گشت تمام روز و بازدید از جاذبه های توریستی رم مانند کولسئوم
 اپرا و..-رومن فروم-چشمه ی عشاق

روز سوم: بعد از صرف صبحانه، گشت آپشنال         روز چهارم: بعد از صرف صبحانه و ترک هتل، ترانسفر به ایسگاه قطار و حرمت به سمت 
 ترانسفر به هتل در ونیز-ونیز

 ترانسفر از فرودگاه به هتل-روز ششم: بعد از صرف صبحانه و ترک هتل، ترانسفر به فرودگاه و پرواز به بارسلونروز پنجم:بعد از صرف صبحانه، گشت شهری ونیز           

کلیسای -خیابان رامبالس-میدان کاتالونیا-روز هفتم: بعد از صرف صبحانه گشت تمام روز بارسلون و بازدید از جاذبه های توریستی بارسلون
 ساحل بارسلون و -پارک گوئل-ساختمان های گائودی-ساگرادا فامیلیا

 روز آزاد-گشت آپشنال )نیوکمپ(                روزنهم: بعد از صرف صبحانه -روز هشتم: بعد از صرف صبحانه 

 روز دهم : بعد از صرف صبحانه و تحویل اتاق، انتقال به فرودگاه جهت بازگشت به تهران

 تاریخ حرکت:

 اسفند 92

 فروردین 8و  4


