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Europe Wide Tours summer 2015  
  94تابستان 

کد 
  تور

آخرین مهلت 
 2هرنفر در اتاق   پرواز  تاریخ حرکت  مدت  و مسیر تور  ثبت نام

  تخته
سال با  4-11

  تخت
سال بدون  2-4

  تخت
  سال 2زیر 

201  15 
  اردیبهشت

دانمارك ، )شب 2پاریس( فرانسهروزه  12 تور
 سوئد، )شب 2اسلو (نروژ ، )شب 3کپنهاگ (

 )شب 3 استکهلم -شب 1کارل اشتات (

14-25 Jul 
    مرداد 3تیر الی  23

000/500/11  000/450/
9  

000/850/7  000/000/3  

202  25 
  اردیبهشت

و  شب 2 میالن(روزه  ایتالیا  12تور 
فرانسه ، )شب 4بارسلون (اسپانیا  ،)شب1ونیز

 )شب 4پاریس (

07 -18 Aug 
    مرداد 27الی  16

000/500/11  000/450/
9  000/850/7  000/000/3  

203  27 
  اردیبهشت

  )شب4پاریس (روزه فرانسه 9تور 
 )شب4رم (ایتالیا  

11- 19 Aug 
    مرداد 28الی  20

000/990/8  000/500/
7  

000/800/5  000/800/2  

204  28 
  اردیبهشت

بارسلون (، اسپانیا )شب 3رم (ایتالیاروزه 10تور
 )شب 3کلن (، آلمان )شب3

12- 21 Aug 
    مرداد 30الی  21

000/900/10  000/750/
8  000/900/6  000/000/3  

  خرداد  10  205
 هلند ،)شب 3 پاریس( روزه فرانسه 11تور 

 ،)شب 1 بروکسل( بلژیک، )شب 3 آمستردام(
 )شب 3کلن (آلمان 

08-18 Sep 
    شهریور 27الی  17

000/990/9  000/900/
7  

000/200/6  000/000/3  

  خرداد  10  206
 ،)شب 3 پاریس( روزه فرانسه 12تور 

اسلواکی ، )شب 3 بوداپست( مجارستان
 )شب 3 وین(اتریش ، )شب 2ا  براتیسالو(

08-19 Sep 
    شهریور 28الی  17

000/500/10  000/850/
8  000/950/6  000/000/3  

  

  .با ما تماس بگیرید جهت شرکت در تور                                            نکات قابل توجه
 تمامی قیمت هاي فوق به تومان می باشد. 
 باشد عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می شام و هار ون ،ن دیدنیکاورودیه ام یوروي سفارت،60 پرداخت. 
  ممنوعیت خروج از کشور ، به عهده مسافر می باشد وت هرجهمسئولیت کنترل گذر نامه از. 
 توجه مسافران سه نفره را به این نکته جلـب   .هاي محل اقامت دو تخته است و چیزي به نام اتاق سه تخته وجود ندارد ها در هتل استاندارد تمام اتاق

همچنین .  شود از نوع سفري است که در صورت موجود بودن به صورت موقت در اتاق دو تخته گذاشته می ،که تخت سوم در اتاق سه تختهنماییم  می
  . دوجود ندار (Connecting Rooms)هاي تودرتو  اتاق ،هتل هاي طرف قرارداددر  به علت مسائل امنیتی

 گردد می مستردغ دریافتی لریال کسر و مابقی مب 000/000/5مبلغ ،ازطرف سفارت رصورت عدم صدور ویزاد. 
  افزایش نرخ  ،مهلت ثبت نام  نداشته و احیانا در صورت پذیرفته شدن پرونده مسافر نبعد از اخریتقاضاهاي ژانس هیچ گونه تعهدي در خصوص آاین

 .تعلق می گیرد
  کیلوگرم بار مجاز بوده و فاقد پذیرایی  20پرواز هاي داخلی اروپا شاملcatering می باشد. 
 یورو به ازاي هر شب اقامت می باشد90قاضیان اتاق سینگل ملزم به پرداخت مت. 
  هزار یورو به ازاي هر نفر غیر قانونی بوده و توسط پلیس فرودگاه ضبط می گردد 10همراه داشتن بیش از. 
  اعمال می گرددنفر بوده و در صورت عدم تکمیل ظرفیت افزایش نرخ  20ضمانت اجراي کلیه تورها با نرخ فوق حداقل.  

 ،خدمات اخذ ویزاي شنگن ،نامه مسافرتی بیمه ،پرواز رفت و برگشت ،ستاره با صبحانه  4هتل   :خدمات تور
سفرهاي ن، پرواز داخلی بین کشورها و تراگشت و بازدید از اماکن دیدنی ،ترانسفر فرودگاهی ،تور لیدر

  . . .و  زمینی بین شهرها با اتوبوس در اختیار


