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 کلیسای قدیمی شهربندر بارسلونا،کلیسای ناتمامرم:بازدید از فورم باستانی،کلوسئوم،کلیسای سن پیتر واتیکان،چشمه عشاق. بارسلون:گشت ها : 

ابان فامیلیا،تپه موتنجویک،میدان اسپانول،خیابان کاتالونیا،رامبال،باشگاه بارسلون. پاریس:بازدید از برج ایفل،میدان کنکورد،موزه لوور،خیزاگراد 

اه قطار،قایق سواری در کانالها،قدم زدن در مرکز شهر،شهر شانزلیزه،کلیسای نوتردام. آمستردام:بازدید از میدان دام،ساختمان شهرداری،ایستگ

 کوچک راهبه ها،شهرداری مرکزی،بازار گل آمستردام. ونیز:گشت شهری شامل بازدید از میادین قدیمی ونیز،میدان سن مارکو.

 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

 مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت مربوطه حضور داشته باشند.-2

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

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

ریال برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار الزامی است که پس از بررسی درصورت نیاز به  1،000،000،000ارائه ضمانت بازگشت از سفر به مبلغ حداقل -5

 ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعالم می گردد.

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

09124380170: خانم مبشری  09194141438  -88992004کسب اطالعات :       
 

 

سال 2کودک زیر  سال با تخت 1 2الی 4کودک    درجه هتل هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخته 

تومان      000/500/2 تومان + 000/900/7   

یورو  2250  

تومان +  000/990/10  

یورو  3950  

ن +توما 000/990/10  

یورو  3050  

ستاره 4  

 خدمات 

  تور 

 ترانسفر فرودگاهی  ♥                                ویزای شنگن               ♥      بلیط رفت و برگشت                                         ♥

                                                            سافرتیبیمه م  ♥    بان                            ی زتور لیدر فارس  ♥                          ستاره با صبحانه   4اقامت در هتل ♥

 پرواز داخلی   ♥                   راهنمای محلی طبق برنامه توروبه همراه تور لیدر فارسی زبان گشت های شهری  ♥

 برنامه پروازی
 

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 
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