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 کاالرناشب  7

 : خدمات تور
 .بیمه مسافرتی –لیدر فارسی زبان در محل  –ویزای توریستی  –شب اقامت در هتل انتخابی با صبحانه  7

  شخص و به نرخ ارزی اضافه میگردد با توجه به تاریخ پرواز و هنگام رزرو قطعی م قیمت بلیت پرواز. 

 :مدارک الزم جهت اخذ ویزا

  ترجمه   –اصل شناسنامه ( امضاء دارنده گزرنامه در پاسپورت الزامیست ) اصل پاسپورت های قدیمی + ماه اعتبار  7اصل پاسپورت با

رنگی زمینه سفید که با عکس  6*4قطعه عکس جدید   2 –سمت  –میزان حقوق  –گواهی اشتغال به کار با ذکر تاریخ شروع بکار 

مشخصات فردی مسافر  –میلیون تومان  7ماهه حساب بانکی به انگلیسی با مهر شعبه با حداقل مانده  6پرینت  -پاسپورت یکی نباشد

 .تلفن  –محل کار  –شامل ادرس منزل 

  سال اجباری بوده و هزینه آن به مبلغ تور اضافه میگردد 66بیمه افراد باالی. 

 بار و ممنوع الخروج نبودن به عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشدمسولیت کنترل پاسپورت به لحاظ اعت. 

  از تور در هنگام ثبت نام اخذ میگردد% 06پرداخت مبلغ. 

  بلیط –هزینه خسارت های مربوط به هتل ) در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا اعالم انصراف از سوی مسافر- 

 .لباقی مسترد می گردداز مبلغ دریافتی کسر و ا( ویزا

 کا اژانس هیچگونه مسئولیتی را نپذیرفته و هیچ وجهی نیز مسترد نمی گرددیپورت شدن مسافر در فرودگاه الرنادر صورت د. 

  تومان می باشد 666/406نرخ نوزاد. 

 جهت اضافه کردن مدت تور و اطالع از هزینه شب های اضافه هتل با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید . 

 

 
 هتل 

 درجه
هر نفر در اتاق 

 تخته 2

هر نفر در اتاق 

 یک تخته

سال با  12-5کودک 

 تخت در اتاق والدین

 5-2کودک 

 بدون تخت
 اعتبار قیمت

Golden Bay 5*B/B 670 مردادماه 9 اعتبار تا  بلیط+یورو 200 بلیط+یورو400 بلیط+یورو   1120 بلیط+یورو 

Palm Beach 5*B/B 605  شهریور ماه 9اعتبار تا  بلیط+یورو 200 بلیط+یورو 350 بلیط+یورو 875 بلیط+یورو 

Lordos 4*B/B 635 شهریورماه 9اعتبار تا  بلیط+یورو 180 بلیط+یورو 290 بلیط+یورو 1015 بلیط+یورو 

Sun Hall 4*B/B 540 آبان 9اعتبار تا  بلیط+یورو 180 بلیط+یورو 350 بلیط+یورو 840 بلیط+یورو 

Sandy Beach 4*B/B 690  مرداد ماه 9اعتبار تا  بلیط+یورو   200 بلیط+یورو 400 بلیط+یورو 1165 بلیط+یورو 

Flamingo 3*H/B 390 مهرماه 8اعتبار تا  بلیط+یورو 140 بلیط+یورو 250 بلیط+یورو 585 بلیط+یورو 

Crown Resort 3*B/B 355 مردادماه 9اعتبار تا  بلیط+یورو 130 بلیط+یورو 230 بلیط+یورو 545 بلیط+یورو 

San Remo 2*B/B 300 مهرماه 8اعتبار تا  بلیط+یورو 120 بلیط+یورو 210 بلیط+یورو 410 بلیط+یورو 


