
 

 

 

 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 روسیه

 ییج ا عیوس  نیسرزم نی. اباستیز یاکننده ریبه طرز خ هیروس شود. یرا شامل م نیزم یهشتم مساحت کل کره  کی ییبه تنها کهاست  کشور جهان نیتررپهناو تزارها نیسرزم ه،یروس

کنن ده  ج ادیس ن پترزب ورو و مس کو ا یشهرها ع،یکشور وس نیاست.در باختر ا نیدر گوشه گوشه اش در کم ییبکر است و ماجراجو یهاپهنه یشلوغ، دارا یمراکز شهر است که در کنار

 مختل   ح ا یتفر ای فرهن    خ،یبه دنب ا  ت ار راگ.ند شو یو اروپا به هم ملحق م ایکه آس ییجا د،یآ یبه شمار م« مدرن هیروس»تپنده  شهیباشند. مسکو قلب هم یچشم نواز م یفضاها

   است.« شما  زیون»عنوان  ی ستهیاش، شا یآب یو راه ها ساهایقصرها، کل ،باشکوه ی، با رشته هم دهد. سن پترزبورو یمسکو همه و همه را به شما م د،یهست
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 اتاق یک تخته اتاق دو تخته SAINT PETERSBURGهتل       MOSCOWهتل 
 کودک با

(6-21) تخت  

 کودک بدون
(1-6) تخت  

وعده نهار ( 6گشت نیم روز ، همراه با  1گشت تمام روز +  5تور الکچری )   

1 
CROWNE PLAZA 

5* 
PULKOVSKAYA 

 دالر  655 دالر 870 دالر 545/1 دالر 085/1 *4

2 
MARRIOTT NOVY ARBAT 

5* 
GRAND EMERALD 

 دالر  675 دالر 895 دالر 605/1 دالر 125/1 *5

3 
CROWNE PLAZA 

5* 
GAMMA 

 دالر  705 دالر 910 دالر 600/1 دالر 125/1 *4

4 
SWISSOTEL   ( رواز اول ــپ  ) 

 
LOTTE  ( رواز اول ــپ  ) 

 دالر  830 دالر 1/130 دالر 2/130 دالر 1/430 *5

5 
SWISSOTEL  (  ( دومرواز ــپ 

 
LOTTE   (  ( دومرواز ــپ 

 دالر  860 دالر 1/170 دالر 2/185 دالر 1/485 *5
وعده نهار ( 5گشت تمام روز ، همراه با  4تور اکونومی )   

6 
IZMAILOVO ALFA 

4* 
SOKOS VASILIEVSKY 

 دالر 565 دالر 725 دالر  1/290 دالر 890 *4

7 
PARK INN IZMAILOVO 4* ART NUVO PALACE 4* 980 دالر 610 دالر 790 دالر  1/485 دالر 

8 
IZMAILOVO ALFA 

4* 
SAINT PETERSBURG 

 دالر  615 دالر 805 دالر  1/530 دالر 995 *4

9 
MARRIOTT NOVY ARBAT 

5* 
STAYBRIDGE SUITES 5* 1/065 دالر  650 دالر 855 دالر 1/645 دالر 

10 
CROWNE PLAZA 

5* 
GRAND EMERALD 

 دالر  715 دالر 955 دالر 1/900 دالر 1/195 *5

 تومان جهت بلیط پرواز به نرخ دالری فوق اضافه می گردد** 000/000/2**مبلغ 

 .قیمت ها به هزار تومان می باشد
 

5* 

 

 خرداد 17 - 10

5* 

 

 خرداد 24 - 17
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 حرکت از تهران  :
 ساعت( 52:3)مد  پرواز:  -ورود به مسکو   -مدرن( رباسین )اپرواز از تهران به مسکو  با ماها
 اقامت در اتاق استاندارد 00:11ساعت  -انتقال به هتل  - استقبال در فرودگاه مسکو

 :مسکو   نیم روزگشت 

 -میآربات قد ابانیخ -مسکو یاز مترو دیبازد -فست فود یبعد از ظهر: صرف غذا

 (22:00الی  10:00)زمان گشت: (  یرونیب یساختمان وزارت امور خارجه )نما

 

 

 

 

 گشت شهری مسکو  :
  یچیناوادو یخیصومعه و آرامستان تار -یمنج یسیجامع ع یسایاز: کل دیبازد -صبحانه در هتل

 نیشاه توپ و شاه زن  در محوطه کرمل -نیکرمل یساهایمحوطه و کل -ظهر: صرف ناهار در رستوران

 دیخر یوقت آزاد برا -(یرونیب یدانشگاه مسکو )نما -بام مسکو( -)تپه گنجشک ها  یتپه واراب

                                                                                           (5200: یال 03250)زمان گشت: هتل به انتقا  –سرخ  دانیگشت شبانه مسکو و م -

 

 

 ری  :ادامه گشت شهری مسکو + قایق سوا
 (یرونیب یمقدس )نما یلیواس یسایکل -نیاز: آرامگاه لن دیبازد -صبحانه در هتل 

 ظهر: صرف ناهار در رستوران - مانژ دانیم -باغ الکساندر -آرامگاه سرباز گمنام -نقطه صفر -سرخ دانیم

 سونیل رادمجل قیرودخانه مسکو با قا یبر رو یسوار قیگشت قا -ی روزیپارک پ -دوم  یموزه جن  جهان

 (20:00 یال 03:00)زمان گشت: 

 

 

 

 

 :  گشت شبانه سنت پترزبورگ شهر سنت پترزبورگ +  به حرکت با قطار سریع السیر ساپسان
 دیخر ایوقت آزاد جهت استفاده از امکانا  هتل  -صبحانه در هتل

 صندلی بیزینس کالس اپسانقطار بین شهری سبه سنت پترزبورو با  حرکتمسکو و  ایستگاه راه آهنانتقا  به 

 انتقا  به هتل و اقامت -ایستگاه راه آهن سنت پترزبورو استقبا  در  (ساعت و سی دقیقه سه :ترانسفر )مد  

  متحرک یاز پل ها دیبازد-گشت شبانه سنت پترزبورو -در اتاق استاندارد 

 

 روز پنجم

 گشت شهری  سنت پترزبورگ   :
 (یرونیب یخون مقدس )نما یسایاز کل دیبازد -کازان یسایاز: کل دیازدو ب یگشت شهر -صبحانه در هتل

 جامع  اسحاق یسایداخل کل -او  یکالین سیتند -اسحاق دانیم -ینِوفسک یبایو ز یخیتار ابانیاز خ دیبازد

 وپاو پتر یسایزندان قلعه و کل قلعه،از  دیبازد -یچیزا رهیجز -ظهر: صرف ناهار بوفه در هتل -ریپتر کب سیتند

 (00200 یال03250)زمان گشت: 

 روز ششم
 ادامه  گشت شهری  سنت پترزبورگ   :

 یکاخ زمستان -تاژیگشت کامل موزه ارم -قصر دانیاز: م دیبازد -صبحانه در هتل 

                                                                                                           (00200 یال00250)زمان گشت: انتقا  به هتل -ظهر: صرف ناهار بوفه در رستوران -کوچک و بزرو تاژیارم

 روز هفتم
 

 :  یاز دهکده تزار دیبازد

 (نیو اتاق کهربا )شهر پوشک نیو کاخ باشکوه کاتر یاز: دهکده تزار دیبازد -صبحانه در هتل

 پارک ها و فواره ها دیفقط بازد -ترگوف )باغ فواره هااز باغ پ دیبازد -در رستورانظهر: صرف ناهار 

                             انتقا  به هتل                                                                                                                 - قیبازگشت با قا -پتروپاو  پترگوف یسایکل -فنالند جیخل

 (00250 یال03250)زمان گشت: 

 روز هشتم
 

 تهران  : بهحرکت  

 مدرن( رباسیبه تهران با ماهان )ا  میانتقا  به فرودگاه، پرواز مستق  -صبحانه در هتل

 دقیقه( 53ساعت و  4 )مد  پرواز: ورود به تهران

 "، خـرسندیم از اینـکه در این سفر نیـز همراه دلتابـان هستید"                      

 

  بلیت هواپیمایی ماهان با ایرباس مدرنA310  وA340 )تهران به مسکو و برگشت از سنت پترزبورگ یا بالعکس( 

 و کیترینگ با منوی باز بلیت بیزینس کالس قطار سریع السیر ساپسان با وای فای رایگان 

 رفت از مرکز شهر مسکو به مرکز شهر سنت پترزبورگ و بالعکس( )

 محلی در تمام گشت ها راهـنمای( + سفر پایان تا تهران از) مـجرب زبـان فارسی راهنمای 

 ذیلجدول  در دقیق تجزییا با کامل مطابق برنامه( بازدید 03 از بیش) روز نیم گشت 2+  روز تمام گشت 5) کامل گـشت برنامه 

 مجهز کولردار توریستی اتوبوس با ها گشت برگزاری و فرودگاهی انتقال 

 7(فود فست وعده 2+  توریستی کامل غذای وعده 4) ناهار وعده 6( بوفه) کامل صبحانه  

 پترزبورگ سنت در قایق گشت و رادیسون مجلل قایق با مسکو در سواری قایق گشت 2+  فولکلوریک نمایش  

 1 اتاق هر برای روسیه موبایل کارت یمس 

 یورو هزار 13 سقف تا مسافران تمام حوادث و درمانی بیمه پوشش+  روادید اخذ 

 باشد.  می دلتابان عهده به سفر برنامه طبق دیدنی اماکن و ها موزه های بلیت ها، ورودیه کلیه پرداخت 

  باشند.مسافرین محترم در تمامی گشت ها از سیستم هدست بهره مند می 
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 (LUXURY TOUR) - شب( 7روز و  8)  برنامه تور کامل

 شروع از مسکو -شب سنت پترزبورگ  4شب مسکو +  3

 

 روز دوم  

 روز سوم  

 روز چهارم  

 روز اول   

 روز هشتم
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 حرکت از تهران  :

 ساعت( 4253)مد  پرواز:  -مدرن( رباسیماهان )ا ییمایاز تهران به سنت پترزبورو با هواپ میپرواز مستق

 اقامت در اتاق استاندارد 00:11ساعت  -انتقال به هتل -فست فود  یصرف غذا-استقبال در فرودگاه 

 :  شبانه سنت پترزبورگگشت 

 متحرک سنت پترزبورگ                                                یت شبانه سنت پترزبورگ و مشاهده پل هاگش

 

 

 

 

 :گشت شهری  سنت پترزبورگ   

 (یرونیب یخون مقدس )نما یسایاز کل دیبازد -کازان یسایاز: کل دیو بازد یگشت شهر -صبحانه در هتل

 جامع  اسحاق یسایداخل کل -او  یکالین سیتند -اسحاق دانیم -ینِوفسک یبایو ز یخیتار ابانیاز خ دیبازد

 پتروپاو  یسایزندان قلعه و کل قلعه،از  دیبازد -یچیزا رهیجز -ظهر: صرف ناهار بوفه در هتل -ریپتر کب سیتند

                                                                                           (00200 یال03250)زمان گشت:  انتقا  به هتل -یادامه گشت شهر

 

 

 :ادامه  گشت شهری  سنت پترزبورگ   

 یکاخ زمستان -تاژیگشت کامل موزه ارم -قصر دانیاز: م دیبازد -صبحانه در هتل 

                                                                                                  انتقا  به هتل                  -ظهر: صرف ناهار بوفه در رستوران -کوچک و بزرو تاژیارم

 (00200 یال00250)زمان گشت: 

 

 

 

 

 :   یاز دهکده تزار دیبازد 

 (نیو اتاق کهربا )شهر پوشک نیو کاخ باشکوه کاتر یاز: دهکده تزار دیبازد -صبحانه در هتل

 ( پارک ها و فواره ها دیفقط بازد -باغ فواره ها از باغ پترگوف ) دیبازد -ر فست فودظهر: صرف ناها

                           انتقا  به هتل                                                                                                              - قیبازگشت با قا -پتروپاو  پترگوف یسایکل -فنالند جیخل

 (00250 یال 03250)زمان گشت: 

 روز پنجم

 :  نیم روز مسکو گشت  +  مسکوبه شهر  حرکت با قطار سریع السیر ساپسان 

 دیخر ایوقت آزاد جهت استفاده از امکانا  هتل  -صبحانه در هتل

 صندلی بیزینس ر بین شهری ساپسانقطابا  سمت مسکوبه  حرکتو  سنت پترزبورو ایستگاه راه آهنانتقا  به 

 انتقا  به هتل و اقامت -ایستگاه راه آهن مسکو استقبا  در  (سه ساعت و سی دقیقه :ترانسفر )مد  کالس  

  -در اتاق استاندارد 

     )نمای بیرونی(  ساختمان وزار  امور خارجه -خیابان آربا  قدیم -بعداز ظهر بازدید از: متروی مسکو

 

 مروز شش   
 

 :+ قایق سواری  مسکو ادامه  گشت شهری  

 (یرونیب یمقدس )نما یلیواس یسایکل -نیاز: آرامگاه لن دیبازد -صبحانه در هتل 

 ظهر: صرف ناهار در رستوران - مانژ دانیم -باغ الکساندر -آرامگاه سرباز گمنام -نقطه صفر -سرخ دانیم

 سونیمجلل راد قیرودخانه مسکو با قا یبر رو یوارس قیگشت قا -ی روزیپارک پ -دوم  یموزه جن  جهان

 (20:00 یال 03:00)زمان گشت: 

 روز هفتم
 

 :  مسکو ادامه  گشت شهری   

 یچیناوادو یخیصومعه و آرامستان تار -یمنج یسیجامع ع یسایاز: کل دیبازد -صبحانه در هتل

 نیاه زن  در محوطه کرملشاه توپ و ش -نیکرمل یساهایمحوطه و کل -فست فودظهر: صرف ناهار 

 دیخر یوقت آزاد برا -(یرونیب یدانشگاه مسکو )نما -بام مسکو( -)تپه گنجشک ها  یتپه واراب

 هتل به انتقا  –سرخ  دانیگشت شبانه مسکو و م -

 (5200: یال 03250)زمان گشت: 

 

 روز هشتم
 

 تهران  : بهحرکت  

 مدرن( رباسیبه تهران با ماهان )ا  میستقپرواز م - انتقا  به فرودگاه  -حانه در هتلصب

 (قهیدق 50ساعت و  5د  پرواز: )م ورود به تهران

 

 "از اینـکه در این سفر نیـز همراه دلتابـان هستید ، خـرسندیم"                                                

 روز دوم  

 روز سوم  

 روز چهارم  

 روز اول   

 روز هشتم

 (LUXURY TOUR) - شب( 7روز و  8)  برنامه تور کامل

 شروع از سنت پترزبورگ - شب سنت پترزبورگ 4شب مسکو +  3

 

 ��  : مسافر و همکار گـرامـی     ��
ورت عدم تهیه ارز میتوانید در زمان پرداخت وجه با نرخ ارز در بازار محاسبه و بصورت کلیه پکیج های دلتابان بصورت ریالی/ ارزی میباشد در ص

  .)تا اطالع ثانوی( تماما ریالی پرداخت نمایید 
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 حرکت از تهران  :

 ساعت( 52:3پرواز از تهران به مسکو  )مد  پرواز: 

 اقامت در اتاق استاندارد 00:11ساعت  -انتقال به هتل  - استقبال در فرودگاه مسکو

 (یاریاخت یعصر )استفاده از تورها

 

 

 

 

 گشت شهری مسکو  :

 (یرونیب ی)نمالیسنت باس یسایلک –سرخ  دانیاز م دیبازد -صبحانه در هتل

 شاه توپ ،یاصل یساهایکل -یمرکز دانیمل: مشا -نیکرمل یخیاز محوطه تار مهیساعت ون کی دیازدب

 مسکو یمطرح مترو یها ستگاهیاز ا دیو شاه زن  و شاه ناقوس به همراه گشت مترو و بازد

                                                                                           (00200 یال 03200)زمان گشت:د هارفست فوصرف نا

 

 

 :گشت شهری مسکو ادامه 

 آسمان خراش های استالینی -آربا بازدید از خیابان قدیمی   -گشت با مترو -صبحانه در هتل

 صرف ناهاردر رستوران -شک )بام مسکو(تپه گنج -پارک پیروزی -خانه مسکورود

 (00200الی  03200گشت: )زمان عصر )استفاده از تورهای اختیاری(

 

 

 

 

 :  پرواز به شهر سنت پترزبورگ

 دقیقه( 0:ساعت و  0مد  پرواز: ) -انتقا  به فرودگاه مسکو و پرواز به سنت پترزبورو  -صبحانه در هتل

 به هتل و اقامت در اتاق استاندارد انتقا 

 ر استمتغی 03200الی  03250ساعت )ساعا  پرواز داخلی از 

      س یا بوئین  انجام می شود.( و با استفاده از خطوط داخلی روسیه، ایربا

 روز پنجم
 گشت شهری  سنت پترزبورگ   :

 کازان یسایکل -یلیواس رهیجز -ینوسک ابانیاز خ دیبازد -صبحانه در هتل

 تاژیدو ساعته از موزه ارم دیو بازد یدست عیفروشگاه صنا -(یرونیب یاسحاق )نما یسایکل

 00200 یال 03200)زمان گشت :  صرف ناهاردر رستوران

 ادامه  گشت شهری  سنت پترزبورگ   : روز ششم   

 فنالند جیدو ساعته از باغ پترهوف در خل دیبازد -صبحانه در هتل

 (03200 یال 03:50)زمان گشت:  صرف ناهار فست فود

 روز هفتم
 

 زمان آزاد  :

 یا خرید استفاده از تورهای اختیاری

 

 روز هشتم
 

 تهران  : بهحرکت  

 به تهران   میانتقا  به فرودگاه، پرواز مستق  -حانه در هتلصب

 دقیقه( 53ساعت و  4 )مد  پرواز: ورود به تهران

 

 "از اینـکه در این سفر نیـز همراه دلتابـان هستید ، خـرسندیم"                                                

 روز اول   

 روز دوم  

 روز سوم  

 روز چهارم  

 روز هشتم

 ی مدرن بلیت هواپیمایی ماهان با ایرباس هاA310  وA340 )تهران به مسکو و برگشت از  سنت پترزبورگ  یا بالعکس( 

   )پرواز داخلی بین دو شهر مسکو و سنت پترزبورگ با هواپیمایی روسیه )ایرباس یا بوئینگ 

 راهنمای فارسی زبان مجرب  )از تهران تا  پایان سفر( + راهنمای محلی در تمام گشت ها 

  ذیلبرنامه کامل با جزییات در جدول  –تمام روز گشت  4برنامه گشت شامل 

  انتقال فرودگاهی در مقصد و برگزاری گشت ها با اتوبوس توریستی کولر دار و مجهز 

 7   )وعده فست فود( 2وعده غذای کامل توریستی +  0وعده ناهار ) 5 +صبحانه کامل )بوفه 

 1 اتاق هر برای روسیه موبایل کارت سیم 

  رادیسون مجلل قایق با مسکو درگشت قایق سواری  

  هزار یورو 13اخذ روادید و پوشش بیمه درمانی و حوادث تمام مسافران تا سقف 

 لتابان می باشد. دبرنامه سفر به عهده  طبقدیدنی  اماکنو  موزه هاها، بلیت های  پرداخت  کلیه ورودیه 

 ند.مسافرین محترم در تمامی گشت ها از سیستم هدست  بهره مند می باش                                 
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 (ECONOMY TOUR) - شب( 7روز و  8برنامه تور اکونومی )

 مسکوشروع از  -شب سنت پترزبورگ  4شب مسکو +  3
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 حرکت از تهران  :

 ساعت( 0::4)مد  پرواز:  -از تهران به سنت پترزبورو  میستقپرواز م

 اقامت در اتاق استاندارد 03200ساعت  -انتقا  به هتل - سنت پترزبورو استقبا  در فرودگاه

 

 (یاریاخت یعصر )استفاده از تورها

 

 

 

 

 :گشت شهری  سنت پترزبورگ   

 کازان یسایکل -یلیواس رهیجز -ینوسک ابانیاز خ دیبازد -صبحانه در هتل

 تاژیدو ساعته از موزه ارم دیو بازد یدست عیفروشگاه صنا -(یرونیب یاسحاق )نما یسایکل

 صرف ناهاردر رستوران

                                                                                           (00200 یال 03200)زمان گشت : 

 

 

 ی  سنت پترزبورگ   :ادامه  گشت شهر

 فنالند جیدو ساعته از باغ پترهوف در خل دیبازد -صبحانه در هتل

 صرف ناهار فست فود

 (03200 یال 03200)زمان گشت: 

 

 

 

 

  

 زمان آزاد

 یا خرید استفاده از تورهای اختیاری

 روز پنجم

 : مسکوپرواز به شهر 

  دقیقه( 0:ساعت و  0مد  پرواز: ) -و پرواز به مسکو انتقا  به فرودگاه سنت پترزبورو  -صبحانه در هتل

 به هتل و اقامت در اتاق استاندارد انتقا 

 متغییر است 03200الی  03250ساعت ت پرواز داخلی از )ساع

 یا بوئین  انجام می شود.(و با استفاده از خطوط داخلی روسیه، ایرباس 

 

 روز ششم   
 

 :مسکو  گشت شهری  

 (یرونیب ی)نمالیسنت باس یسایلک –سرخ  دانیاز م دیبازد -صبحانه در هتل

 شاه توپ ،یاصل یساهایکل -یمرکز دانیشامل: م -نیکرمل یخیاز محوطه تار مهیساعت ون کی دیازدب

 مسکو یمطرح مترو یها ستگاهیاز ا دیو شاه زن  و شاه ناقوس به همراه گشت مترو و بازد

                                                                  صرف ناهارفست فود                    

 (00200 یال 03200)زمان گشت:

 روز هفتم
 

 :  مسکو  ادامه  گشت شهر 

 آسمان خراش های استالینی -آربا بازدید از خیابان قدیمی   -گشت با مترو -صبحانه در هتل

 صرف ناهاردر رستوران -سکو(شک )بام متپه گنج -ارک پیروزیپ -رودخانه مسکو

  عصر )استفاده از تورهای اختیاری(

 (00200الی  03200گشت: )زمان

 

 روز هشتم
 

 تهران  : بهحرکت  

 تهران ورود به -به تهران   میپرواز مستق -انتقا  به فرودگاه -صبحانه در هتل

 (قهیدق 50ساعت و  5)مد  پرواز: 

 

 "از اینـکه در این سفر نیـز همراه دلتابـان هستید ، خـرسندیم"                                                

 (ECONOMY TOUR) - شب( 7روز و  8برنامه تور اکونومی )

 زبورگسنت پترشروع از  -شب سنت پترزبورگ  4شب مسکو +  3

 

 ��تـوجــه      ��

  : مسافر و همکار گـرامـی
ن بصورت ریالی/ ارزی میباشد در صورت عدم تهیه ارز میتوانید در زمان پرداخت وجه با نرخ ارز در بازار کلیه پکیج های دلتابا

  .)تا اطالع ثانوی( محاسبه و بصورت تماما ریالی پرداخت نمایید 

 روز دوم  

 روز سوم  

 روز چهارم  

 روز اول   

 روز هشتم
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 :  روسیه جهت دریافت ویزای مدارک الزم

 ماه اعتبار 0+گذرنامه با حداقل یبدون چرخش سر و شانه(+ فرم مشخصات فرد یو تمام رنگ دیسف نهی)زم 5*4 دیجد یقطعه عکس رنگ :

 

 * لطفا به نکات زیر توجه فرمایید : 

 باشد. یتومان م 0110111سال( معادل  2 رینرخ نوزاد )کودک ز .0

 .باشد  یتومان م 002110111نفر هر کالس  نسیزینرخ ب شیافزا .2

 راستا باشند. کیباشد که سر و شـانه ها در  یبه نحو دیباشند. نحوه قرار گرفتن بدن با دیو جد دیسف نهیزم 3×  4در اندازه  ستیبا یعکس ها م .3

 .ردیپذ یهر فرد صورت م یبه صورت مستقل برا دیبوده و اخذ رواد یکودکان و نوزادان( الزام یمسافران )حت یتمام یگذرنامه جداگانه برا. 4

 امضا باشند. یدارا دیسال با 01 یمسافران باال هیکل یگذرنامه ها. 0

 شود. یبه نرخ تور افزوده م یفور یزایبابت و دالر امریکا80 مدارک، مبلغ  رتریباشد. در صـورت ارسال د یم یروز کار 01حداقل  یعاد دیزمان الزم جهت اخذ رواد .1

کنترل گـذرنامه در  تیو هتل اخذ  خواهد شد. مسئول زایو ت،یبل نهیتوسط مسافر، هز یباشد و در صورت کنسل یم رییقابل تغ ریپرواز و هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غ .0

 باشد. یسفارت به عهده مسافر م دییمـدارک مورد تا ریو سا کساعتبار و مهر ورود و خروج، پرداخت عوارض خروج از کشور، ع خیارخروج از کشور، ت تیخصوص هـرگونه مـمنوع

 مهم:*

  دسازمان میراث فرهنگی استان تهران می باشند،در غیر اینصورت عواقب آن برعهده آژانس همکار می باشبا کلیه آژانس های همکار ملزم به عقد قرارداد. 
 .پرواز و هتل گارانتی می باشد و هرگونه تغییر تاریخ و کنسلی برابر با سوخت کامل می باشد                   

 های برنامه فوق به عهده دلتابان بوده و در قرارداد ذکر می شود. گشت پرداخت کلیه ورودیه های محل های مورد بازدید در      

  ولی امکان جابجایی در برنامه ها وجود دارد. شوند گشت ها بدون کم و کاست برگزار می 

 ه پـروازیـبـرنـام
 دت زمان پروازـم ساعت ورود ساعت حرکت مسیـر پروازی

 50:55 15:00 51:10 مسکو -تهران 
 50:55 50:00 22:00 تهران -سنت پترزبورگ 

 50:25 51:00 50:55 سنت پترزبورگ –تهران 
 53:35 11:10 12:10 تهران -مسکو 

 تخفیف%1خرید آنالین+پراخت آنالین=
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