
 

 

 اسپانیا –روزه اتریش  7تور 

 77نوروز 

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

 یورو 282 یورو 1222 یورو 1441 یورو 2222 یورو 1444 ستاره 4

 شب بارسلون  3 –شب وین  3

 1244فروردین  12تاریخ برگشت  – 1244فروردین ماه  4تاریخ رفت 

 :برنامه سفر 

 پرواز به وین و انتقال به هتل: روز اول 

 است جمهوری ، بام وین و صرف نهارگشت شهری وین ، بازدید از خیابان رینگ ، مقر ری: روز دوم 

 پراتر و بازار سنتیون ، چرخ فلک گشت شهری وین ، بازدید از کاخ شنبر: روز سوم 

 وین به بارسلون و انتقال به هتل پرواز از: روز جهارم 

 گشت شهری بارسلون ، بازدید از کلیسای ساگرادا فامیلیا ، پارک سیتادل و رامبالس: روز پنجم 

 روز آزاد: روز ششم 

 انتقال به فرودگاه بارسلون و پرواز به ایران: روز هفتم 

 : خدمات تور شامل 

 Hotel Novotel Hauptbahnhof wienستاره با صبحانه  4امت در هتل اق: وین

 Hotel Salles pere IVستاره با صبحانه  4اقامت در هتل : بارسلون 

 بلیط رفت و برگشت هواپیما در کلیه مسیر های بین المللی و داخلی

 (گشت در بارسلون  1گشت در وین  2) گشت شهری  2

 رای تمامی مدت سفربیمه مسافرتی ب –ویزای شنگن 

 زمان رسیدن زمان حرکت تاریخ حرکت مسیر پرواز شماره پرواز ایرالین

Turkish Airline 
TK879 

TK1885 
 استانبول –تهران 

 وین –استانبول 

 44فروردین  4

 44فروردین  4

 صبح 54:41

 بعد از ظهر 12:51

 صبح 15:45

 بعد از ظهر 12:21

Turkish Airline 
TK1856 
TK878 

 استانبول –بارسلون 

 تهران -استانبول 

 44فروردین  12

 44فروردین  14

 عصر 18:25

 بامداد 51:11

 شب 22:15

 صبح 51:21

 :نکات مهم

 رائه ضمانت نامه بانکی بازگشت از سفر برای تمامی مسافران الزامی استا -

 مسافرین می باشدعوارض خروج از کشور ، هزینه ترجمه مدارک و صندوق سفارت به عهده  -

 درصد از کل هزینه تور حین ثبت نام و مابقی هزینه ها بعد از صدور ویزا انجام می پذیرد 15دریافت  -

 


