قبرس  /رومانی
سرزمین ونوس و دراکوال
پاییز 1398
الرناکا  /بخارست (  7شب )
هتل

هر نفر در اتاق دبل

هر نفر در اتاق سینگل

 12- 6سال با تخت

 5 – 0سال بدون تخت

 5ستاره

 895یورو  +بلیط

 1295یورو  +بلیط

 595یورو  +بلیط

 450یورو  +بلیط

 4ستاره

 795یورو  +بلیط

 1095یورو  +بلیط

 550یورو  +بلیط

 450یورو  +بلیط

 3ستاره

 650یورو  +بلیط

 895یورو  +بلیط

 495یورو  +بلیط

 395یورو  +بلیط

خدمات تور :
  4شب اقامت در الرناکا  3 +شب اقامت در بخارست ( با صبحانه ) خدمات ویزا برای کلیه مسیر راهنمای فارسی زبان در الرناکا و راهنمای انگلیسی زبان در بخارست کلیه ترانسفرهای فرودگاه به هتل و برگشت در الرناکا و بخارست پرواز داخلی از الرناکا به بخارست پرواز رفت به الرناکا و برگشت از بخارست -بیمه مسافرتی ( بیمه افراد باالی  60سال اجباری بوده و هزینه آن به مبلغ تور اضافه میگردد )

شرایط :
 مسئولیت کنترل پاسپورت به لحاظ اعتبا ر و ممنوعیت خروج به عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد . پرداخت مبلغ  %50از تور در هنگام ثبت نام اخذ میگردد. در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا اعالم انصراف از سوی مسافر ( هزینه خسارت های مربوط به هتل – بلیط -ویزا) از مبلغ دریافتیکسر و الباقی مسترد می گردد.

** الزم به ذکر است قیمت بلیط پروازهنگام رزرو مشخص و به مبلغ ارزی اضافه میگردد ( بار مجاز  23کیلوگرم می باشد) **

مدارک الزم جهت اخذ ویزا:
اصل پاسپورت با  7ماه اعتبار از تاریخ سفر و اصل پاسپورت های قدیمی ( امضاء دارنده گذرنامه در پاسپورت الزامیست )
اصل شناسنامه
ترجمه گواهی اشتغال به کار با ذکر تاریخ شروع بکار – میزان حقوق – سمت
 3قطعه عکس جدید  6*4رنگی زمینه سفید.
پرینت  6ماهه حساب بانکی به انگلیسی با مهر شعبه با حداقل مانده  20میلیون تومان هر نفر
مشخصات فردی مسافر شامل ادرس منزل – محل کار – تلفن

آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،پایینتر از توانیر ،نبش کوچه شروان ،ساختمان شروان ،شماره 2442

تهران ،شهرک غرب ،بلوار خوردین ،نبش بلوار دریا ،برج رویال سعادت آباد ،طبقه دهم ،واحد 1007

تلفن88665630 :
تلفن43000077 :

