هتل
Novotel
Wien
Or
Renaissance
Wien

درجه

*4
Top

Hotel Royal

شهر

نفر در اتاق دو

نفر در اتاق

تخته (نفر اضافه)

یک تخته

1,490 EUR
+
1,990,000
تومان

1,890 EUR
+
1,990,000
تومان

وین

کودک با
تخت (4-21

کودک بی تخت

سال)
1,150 EUR
+
1,990,000
تومان

( 1-4سال)
999 EUR
+
1,990,000
تومان

نوزاد

290
EUR

پراگ

خدمات تور:

مدارک مورد نیاز:

پرواز با هواپیمایی اتریشی از تهران به وین و از پراگ به تهران

-اصل گذر نامه امضا شده با حداقل  6ماه اعتبار از پایان

راهنمای فارسی زبان مجرب در تمام گشت ها

سفر

انتقال فرودگاهی در مقصد و برگزاری گشت ها با اتوبوس

-چهار قطعه عکس تمام رخ  3/0 * 4/0سانتی متری رنگی

توریستی مجهز

تمام رخ و زمینه سفید جدید ( %05عکس باید از چهره

 6وعده صبحانه  3 +وعده نهار یا شام

باشد)

 3گشت شهری شامل بازدید از مهمترین جاذبه های شهر ها

-اصل شناسنامه

اخذ روادید  +پوشش بیمه درمانی و حوادث تمام مسافران تا

-مدارک شغلی یا اشتغال به تحصیل به زبان انگلیسی یا

سقف  05هزار یورو  +بیمه درمانی خارجی

آلمانی

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

 -گردش حساب و مانده حساب به زبان انگلیسی

به عهده دلتابان می باشد.

اصل سند ملکیضمانت نامه بانکی جهت ضمانت بازگشت از سفر-حداقل زمان جهت دریافت روادید سه هفته است.

نکات مهم :

مسافران موظف هستند در موعد تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت حضور داشته باشند و تغییر تاریخ وقت سفارت بههیچ عنوان امکان پذیر نیست.
مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور ،به عهده مسافر و یا آژانس همکار است.با توجه به اینکه پرواز چارتر و هتل گارانتی است ،امکان کنسل و یا تغییر تاریخ تور میسر نیست.در صورت تاخیر و یا عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه ،هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت دلتابان نبوده و جرایم طبققوانین ایرالین و کارگزار مربوطه اخذ خواهد شد
ارائـه ضمانت بازگشت از سفر حداقل مبـلغ پانصد میلیون ریال برای هـر نفر به صورت چـک رمزدار و یا ضمانت نـامه بانکی درزمان ثبت نام الزامی است که پس از بررسی مدارک ،در صورت نیاز به ضمانت نامه های بیشتر متعاقباً اعالم می شود.
-تمامی گشت ها بدون کم و کاست انجام می شود ،ولی امکان جابه جایی برنامه ها وجود دارد.

رفت

برگشت

هر پنجشنبه

حرکت از تهران

ورود به وین

شروع 21:خرداد

 53:00صبح ()OS 872

 56:55صبح

هر چهارشنبه

حرکت از پراگ

ورود به وین

حرکت از وین

 08:15صبح ()OS704

 09:15صبح

 05:45صبح ()OS873

ورود به تهران
 17:30عصر

براي تمام لحظات شما برنامه داريم
ساعت  30:55صبح پرواز از تهران به فرودگاه ( )VI Eوین ،خوش آمدگویی در فرودگاه ،تحویل
سیمکارت و کارت تردد شهری ،ترانسفر به هتل محل اقامت در وین ،تحویل اتاق ها – صرف ناهار

روز اول

و ادامه روز در وین
صرف صبحانه در هتل ،گشت تمام روز در خیابان رینگ و امکان دیدنی اطراف آن مانند کاخ
 hof bur gو موزه های دوقلو– بازدید از ساختمان مجلس و شهرداری و پارک معروف

روز دوم

 – s t adt par kبازدید از  hunder t was s erخانه هایی با هارمونی طبیعت -سفر در جنگل های
اطراف شهر وین و دیدن از بام وین  -kahl enber gصرف ناهار
صرف صبحانه در هتل – گشت تمام روز از کاخ  s chonbr unn pal aceآخرین اقامتگاه تابستانی
پادشاهی اتریش – بازدید از چرخ و فلک  pr at erمنظره زیبا از شهر وین و رود دانوب در ارتفاع

روز سوم

 55متری – صرف قهوه به سبک اتریشی  – caf é hausبازدید از معروفترین بازار سنتی شهر وین

روز چهارم

صرف صبحانه در هتل -روز آزاد ،پیشنهاد :تور یک روزه بوداپست

nas chmar kt

صرف صبحانه در هتل -حرکت با اتوبوس از وین به پراگ – بازدید از  l edni c cast l eطی
مسیر وین به پراگ -حرکت به سمت بندرگاه با اتوبوس و گشت شبانه کشتی کروز همراه با صرف

روز پنجم

شام
صرف صبحانه در هتل ،گشت تمام روز از بخش قدیمی شهر شامل ،pr ague cas t l e
 -gol den l ane ،s t .geor ge cat hedr alدیدن از سومین ساعت نجومی قدیمی جهان در شهر

روز ششم

پراگ -دیدن از پل چارلز(  )Char l es br i dgeبا تندیس های زیبای آن و بازدید از کلیسای زیبای

سن ویتوس ( )s t .vi t us cat hedr al

صرف صبحانه در هتل،ترانسفر فرودگاهی،پرواز از پراگ ( )PRGبه وین ،پرواز از وین ( )VI Eبه

روز هفتم

تهران ( ،)I KAپایان سفر

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

🔴 تـوجــه 🔴

مسافر و همکار گـرامـي :
كلیه پکیج هاي دلتابان بصورت ريالي /ارزي میباشد در صورت عدم تهیه ارز میتوانید در زمان پرداخت وجه با
نرخ ارز در بازار محاسبه و بصورت تماما ريالي پرداخت نمايید (تا اطالع ثانوي) .

