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 ارائه کلیه خذمات بصىرت تفکیکی شامل اخذ ویشا و ویشا، هتل و کارت نمایشگاه نیش میسز می باشذ.

 نفر و انجمنها و سندیکاها( 4)تخفیف ویژه به گروههای باالی 

   (خاًن حبیب ًٍد)   09099998097  هَبایل ٍ تلگرام: -88999008  کسب اطالعات : 

  www.tournamayeshgah.com  -  ثبت ًام ایٌترًتی   

هحصَالت 

 ًوایشگاُ

 ستنیس،آجط –سقف  یساذتواً هصالح، کف پَشش، ابعاض ساذت ٍ ساظ ،ساذتواى ییایویش هحصَالت، َمیٌیآلَه

 رتِیسٌگ ض، کٌتطل ساذتواى ،ساذتواى َىیاتَهاس، کیسطاه ٍ یکاشی، سیذَضش یفي آٍض -ی ساذتواً ّای

 یّا ستنیس، َستيیپ یٍ ضاُ حل ّا یهصالح ساذتواً -ذاک  - سٌگ، تیاهٌ –اتصاالت  - قفلی، گط

ّا ٍ  زضب، شِیش، چَب، هس -یضٍ –فَالز ضس ظًگ - فَالزی، ٍ هصٌَع یعیطب یًَضپطزاظ نیهفاّ، ٌگیپاضک

 پٌجطُ ّا

 WWW.bau-muenchen.com :ٍب سایت  ضسوی ًوایشگاُ 

 ذسهات 

 تَض  

ٍ ًوایشگاّی                                          ♥    ٍیعای شٌگي              ♥                بلیط ضفت ٍ بطگشت ) ًطخ ضٍظ( ♥  تطاًسفط فطٍزگاّی 

ِ   4ٍ 5ّتل   ♥  ضاٌّوای فاضسی ظباى  ♥              کاضت ًوایشگاُ  ♥     ستاضُ هطکع شْط با صبحاً

♥                  ُ   باظزیس اظ جاشبِ ّای تَضیستی ♥                بیوِ هسافطتی  ♥                   باظزیس اظ ًوایشگا

 هساضک
 شٌاسٌاهِ هتقاضی ٍ ّوسط  ♥               هاُ اعتباض 6گصض ًاهِ هتقاضی با  ♥

ِ عکس                                          3  ♥  هساضک شغلی ، هالی ٍ هلکی ♥قطع

 هز نفز در اتاق دو تخته سمان بزگشاری مذت سمان تىر  

 (DOUBLE )  ستاره 4در هتل 

 هز نفز در اتاق یک تخته

 (SINGLE)  ستاره 4در هتل 

 ویژهروسه  5

 مىنیخ آلمان در شهز 

 

 97 دی 28الی  24

 

 یىرو + قیمت پزواس 1450 

 

 یىرو + قیمت پزواس  1850

 روسه ویژه 5

 مىنیخ)حىمه(در شهز  آلمان  
        

 

 97 دی 28الی  24

 

 یىرو + قیمت پزواس  1250

 

 یىرو + قیمت پزواس  1650

 روسه ویژه 7

 اتزیش -آلمان             
 

 

  97 دی 30الی  24

 

 یىرو + قیمت پزواس  2000 

 

 یىرو + قیمت پزواس  2400

 لوا گشـتــگی
 شرکت خدهات هسافرت َّایی

 برگزار کٌٌدُ تَرّای ًوایشگاّی بیي الوللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

www.Tournamayeshgah.com 

 1397 زی  29 – 24 *** هًَید  –آلواى 

14 –19  JAN 2019 *** Germany - MUNICH 

 
 

بش خیاباى شْید گوٌام ، پالک  احد  0، طبقِ  9تْراى ، هیداى دکتر فاطوی ،ً   0890658509، کدپستی  گیلَاگشت پارسیاى – 8،ٍ 

 eliyasofgod@yahoo.com   - 88950099فکس :   – 88999008 :تلفي

 

http://www.tournamayeshgah.com/

