
 

  

 شهریور ماه 8 تاریخ رفت
 ورود به بارسلون حرکت از تهران

 صبح 5499 صبح 04:6

 شهریور ماه 88 تاریخ برگشت
 ورود به تهران حرکت از بارسلون

564:9 544:9 

 

 شهر درجه هتل

نفر در اتاق 

دو تخته )نفر 

 اضافه(

نفر در اتاق 

 یک تخته

کودک با 

 4-81تخت )

 سال(

کودک بی 

 1-4تخت )

 سال(

 نوزاد

Intercontinental 

Top 
4* 

 مادرید
 یورو 2,450

+ 
   2.200.000 

 تومان

 یورو 2,950

 +
2.200.000 

 تومان

 یورو 1,990

+ 
 2.200.000 

 تومان

 یورو 1650

+ 
1.950.000 

 تومان

81% 

ارزی 

+ 

81% 

 ریالی

Best Jacaranda 
 تنریف

 )جزایر قناری(

Hotel Derby بارسلون 

      :تور خدمات

 هواپیمای پهن پیکر ماهان به بارسلون و بازگشت از بارسلون  با پرواز

 ها گشت تمام در مجرب زبان فارسی راهنمای

 توریستی اتوبوس با ها گشت برگزاری و مقصد در فرودگاهی انتقال

 مجهز

 وعده ناهار 5+  صبحانه وعده 56

 شامل ورودیه ها مهمترین جاذبه های شهر هااز گشت شهری  3

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

 خارجی درمانی بیمه+  یورو هزار 96

 به سفر دیدنی اماکن و سفرها های بلیت ها، ورودیه کلیه پرداخت

     .باشد می دلتابان عهده

 مدارک مورد نیاز:

 از اعتبار ماه 0 حداقل با شده امضا نامه گذر اصل-

 سفر پایان

 متری سانتی 9/3*  :/9 رخ تمام عکس قطعه چهار-

 از باید عکس %46) جدید سفید زمینه و رخ تمام رنگی

 (باشد چهره

 شناسنامه اصل-

 تحصیل یا کار به اشتغال مدارک-

 انگلیسی زبان به بانکی حسابو گردش  تمکن مالی -

 ملکی سند اصل-

 سفر از بازگشت ضمانت جهت بانکی نامه ضمانت-

 ترجمه کلیه مدارک به زبان اسپانیایی می باشد.-

 : مهم نکات

 به تسفار وقت تاریخ تغییر و باشند داشته حضور سفارت در نگاری انگشت جهت شده تعیین موعد در هستند موظف مسافران-

 .نیست پذیر امکان عنوان هیچ

 .است همکار آژانس یا و مسافر عهده به کشور، از خروج ممنوعیت و اعتبار جهت از گذرنامه کنترل مسئولیت-

 .نیست میسر تور تاریخ تغییر یا و کنسل امکان است، گارانتی هتل و چارتر پرواز اینکه به توجه با-

و یا عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت دلتابان نبوده و جرایم طبق تاخیر  صورت در-

  قوانین ایرالین و کارگزار مربوطه اخذ خواهد شد

 رد یبانک نـامه ضمانت یا و رمزدار چـک صورت به نفر هـر برای ریال میلیون پانصد مبـلغ حداقل سفر از بازگشت ضمانت ارائـه-

 .شود می اعالم متعاقباً بیشتر های نامه ضمانت به نیاز صورت در مدارک، بررسی از پس که است الزامی  نام ثبت زمان

 .دارد وجود ها برنامه جایی جابه امکان ولی شود، می انجام کاست و کم بدون ها گشت تمامی-



 

 

 

 روز اول
پرواز مستقیم از بارسلون به فرودگاه مادرید، خوش ،  بارسلونصبح پرواز از تهران به  06:40ساعت 

 اقامت، ادامه روز در شهر مادریدآمدگویی در فرودگاه مادرید، ترانسفر به هتل محل 

 روز دوم
شهری شامل بازدید از نمای بیرونی مهمترین جاذبه های شهر و بازدید  روز نیم گشت صرف صبحانه درهتل،

 از کاخ سلطنتی، ادامه روز در مادرید.

 روز سوم
به  تنریف، ترانسفرانتقال فرودگاهی، پرواز به سمت تنریف، استقبال فرودگاهی در صبحانه در هتل صرف 

  هتل محل اقامت، ادامه روز در تنریف

 روز چهارم
گشت تمام روز شهری شامل بازدید از نمای بیرونی مهمترین جاذبه های شهری  ،صرف صبحانه در هتل

 تنریف، بازگشت به هتل

 روز آزاد –صرف صبحانه در هتل  روز پنجم

 پبشنهاد: بازدید از مراکز خرید شهرروز آزاد،   – صرف صبحانه در هتل روز ششم

 روز هفتم
انتقال فرودگاهی، پرواز به سمت بارسلون، استقبال فرودگاهی در بارسلون، ترانسفر  -صرف صبحانه در هتل

 به هتل محل اقامت، ادامه روز در بارسلون

 روز هشتم
گشت تمام روز شهری شامل بازدید از نمای بیرونی مهمترین جاذبه های گردشگری  -صرف صبحانه در هتل

 شهر، بازدید از ساگرادا فامیلیا، 

 صرف صبحانه در هتل، روز آزاد روز نهم

 ، هماهنگی با تور لیدر بمنظور گشت آپشنال، روز آزادصرف صبحانه در هتل روز دهم

 به فرودگاه بارسلون، پرواز به سمت ایران، پایان سفرصرف صبحانه در هتل، انتقال  روز یازدهم

 گشت ها بدون کم و کاست اجرا خواهد شد ولی امکان جابجایی برنامه ها وجود دارد

 امکان جابجایی هتل ها وجود دارد و در صورت جابجایی، هتل با سطح کیفی مشابه یا باالتر ارائه می گردد 

 

 

 

   

 

 

 

 

برای تمام لحظات شما برنامه داریم


