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چیچن  گشت شهری:پنجمروز.مریدا گشت شهری:چهارمروز.یک روزه مکزیکوسیتی:گشت سومروز.مکزیکوسیتیگشت شهری  روز دوم:گشت ها : 

گشت شهری روز سیزدهم:.هاوانا(_مسیر وارادروکوخیمار)در گشت شهری :دوازدهمروز .وارادرو شهریگشت :دهم.روزکنکون(_ایتزا)در مسیر مریدا

 هاوانا

 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

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

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

 دارندگان ویزای چند بار ورودکانادا ویا شنگن ،نیازی به دریافت ویزای مکزیک ندارند.-4

 هواپیما نیز میسر می باشد.ه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط 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،5   

دالر 2590  

تومان 000،590،5  

دالر 3990  

تومان000،990،5  

دالر 7990  

تومان000،990،5  

دالر 5190  

 5و  4

 ستاره

هنگام ثبت نام ضروری است. دریافت مبلغ ریالی  
 

 خدمات 

 تور  

 زمینیوترانسفر فرودگاهی  ♥                                         مکزیک و کوبا ویزای  ♥      بلیط رفت و برگشت                                         ♥

                                                            مسافرتی بیمه  ♥         بان                            ی زتور لیدر فارس  ♥                        ستاره با صبحانه  5و4اقامت در هتل ♥

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

 برنامه پروازی
         TK 871                           20 MARCH                       IKA               IST                1525              1830 

         TK 183                           21 MARCH                       IST               HAV               0225             0910  

         TK 183                            04 APRIL                         HAV               IST                0920            0900+1  

         TK 874                            05 APRIL                          IST                IKA                2055            0130+1              

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 1431654513، کدپستی  گروه تورهای نمایشگاهی - 4، واحد  1، طبقه  3تهران ، میدان دکتر فاطمی ، نبش خیابان شهید گمنام ، پالک 
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