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زوریخ و آبشارهای  گشت شهری:چهارمروز.زوریخ(_برن)در مسیرژنو :گشت شهریسومروز. ژنو گشت شهری روز دوم: گشت ها :

 گشت شهری:نهمروز .مونیخ گشت  شهری:هفتمروز.مونیخ(_گشت  شهری لیختن اشتاین)در مسیر زوریخروز ششم:لوسرن. گشت شهری:پنجمروز.راین

 .گشت شهری وین)کاخ شونبرون(روز دهم:وین(._سالزبورگ)در مسیر مونیخ

 نکات مهم:
 گردد.درصورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه، مبلغ ورودی سفارت و هزینه های مربوط به ترجمه از مبلغ پرداختی کسر و مابقی مسترد می -1

یونان وایتالیا(دریافت نموده اند،نیاز به انگشت نگاری در سفارت سوئیس نداشته و این امکان را دارند که  به صورت غیر سال اخیر ویزای شنگن)به جز  2همسفرانی که در  -2

 حضوری  درخواست ویزا نمایند.

 مسئولیت کنترل گذرنامه، از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور، به عهده مسافر می باشد.-3

 ت از سفر نزد شرکت گیلواگشت پارسیان باقی می ماند.اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگش-4

ریال برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار الزامی است که پس از بررسی درصورت نیاز به  500،000،000ارائه ضمانت بازگشت از سفر به مبلغ حداقل -5

 ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعالم می گردد.

 خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط هواپیما نیز میسر می باشد.ه کلیه ئارا

09124380170) خانم مبشری (، تلگرام :  09194141438  -88992004کسب اطالعات :      

www.tournamayeshgah.com  
 

سال 2کودک زیر  سال بدون تخت 4الی  2کودک   سال با تخت 11الی  4کودک    درجه هتل هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخته 

تومان 000،909    تومان 000،590،3   

یورو 1390  

تومان 000،590،3  

یورو 2090  

تومان 000،990،3  

یورو 3990  

تومان 000،990،3  

یورو 2790  

ستاره 4  

 دریافت مبلغ ریالی هنگام ثبت نام ضروری است.
 

 خدمات 

 تور  

 و زمینی  ترانسفر فرودگاهی ♥                                ویزای شنگن               ♥      بلیط رفت و برگشت                                         ♥

                                                            افرتیبیمه مس  ♥    بان                            ی زتور لیدر فارس  ♥                          ستاره با صبحانه   4اقامت در هتل ♥

   راهنمای محلی طبق برنامه توروبه همراه تور لیدر فارسی زبان و بین شهری  گشت های شهری  ♥

 برنامه پروازی
TK 879                     22 MARCH                 IKA                      IST                   0840                    1040  

TK 1921                  22 MARCH                  IST                     GVA                  1235                    1355 

TK 1888                   02 APRIL                     VIE                       IST                  2000                    2325 

TK 878                     03 APRIL                      IST                       IKA                 0130                    0600 

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 
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