هتل

درجه

MOVENPICK
SWISSOTEL

شهر

نفر در اتاق دو

نفر در اتاق

کودک با تخت

کودک بی تخت

تخته (نفر اضافه)

یک تخته

( 4-21سال)

( 1-4سال)

لوزان
*4
Top

زوریخ

2190یورو

 1556یورو

 2956یورو

 2256یورو

+

+
300560666
تومان

+
300560666
تومان

+

3.0560666

3.1660666

نوزاد

%26
ارزی
+

VENETO
PALACE
SANTA
MARINA
خدمات تور:

مدارک مورد نیاز:

پرواز با هواپیمایی ترکیش از تهران به لوزان و از ونیز به تهران

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

راهنمای فارسی زبان مجرب در تمام گشت ها

-چهار قطعه عکس تمام رخ  3/5 * 4/5سانتی متری رنگی تمام رخ

انتقال فرودگاهی در مقصد و برگزاری گشت ها با اتوبوس توریستی

و زمینه سفید جدید ( %96عکس باید از چهره باشد)

مجهز

-اصل شناسنامه

 5وعده صبحانه

-مدارک اشتغال به کار یا تحصیل

 3گشت تمام روز شهری شامل بازدید از مهمترین جاذبه های شهر

 -مانده حساب بانکی به زبان انگلیسی

ها

-اصل سند ملکی

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

-ضمانت نامه بانکی جهت ضمانت بازگشت از سفر

 56هزار یورو  +بیمه درمانی خارجی

-حداقل زمان جهت دریافت روادید سه هفته است.

رم

تومان

تومان

%26
ریالی

ونیز

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

نکات مهم :
مسافران موظف هستند در موعد تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت حضور داشته باشند و تغییر تاریخ وقت سفارت به هیچعنوان 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 طبق قوانینایرالین 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 در زمانثبت 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

 24تیر

برگشت

 13تیر

حرکت از تهران

ورود به استانبول

حرکت از استانبول

ورود به ژنو

 03:50صبح ()TK873

 02:70صبح

 02:70صبح ()TK1917

 50:53صبح

حرکت از ونیز

ورود به استانبول

حرکت از استانبول

ورود به تهران

 51:53ظهر ()TK1872

 52:10عصر

 70:33شب ()TK874

 05:50صبح

برای تمام لحظات شما برنامه داریم
ساعت  05:30صبح پرواز از تهران به فرودگاه ( )ISTاستانبول،ساعت  02:80پرواز از استانبول به ژنو
) ،(GVAخوش آمدگویی در فرودگاه، ،ترانسفر به هتل محل اقامت در لوزان ،تحویل اتاق ها و ادامه روز

روز اول

لوزان

صرف صبحانه در هتل ،گشت تمام روز قسمت قدیمی شهر لوزان ،بازدید از نمای بیرونی کلیسای
جامع ،میدان  ،St Francoisبازدید از موزه المپیک شهر ،بازدید و قایق سواری در منطقه زیبای

روز دوم

 Evianیا Montreux
روز سوم

صرف صبحانه در هتل  ،روز آزاد
صرف صبحانه در هتل،ترانسفر زمینی با اتوبوس مدرن و مجهز به زوریخ  ،تحویل اتاق ها در زوریخ و ادامه

روز چهارم

روز در زوریخ

صرف صبحانه در هتل-گشت تمام روز و بازدید از نمای بیرونی مهمترین جاذبه های توریستی شهر

روز پنجم

زوریخ ،بازدید از آبشار رودخانه راین ،بازگشت به هتل و ادامه روز در زوریخ

روز ششم

صرف صبحانه در هتل ،ترانسفر فرودگاهی به منظور پرواز به رم ،تحویل اتاقها در رم و ادامه روز در رم

روز هفتم

صرف صبحانه در هتل،گشت تمام روز شهری از زیباترین مکان های شهر رم مانند واتیکان ،کولوسئوم،فروم

روز هشتم

صرف صبحانه در هتل ،روز آزاد

روز نهم
روز دهم

صرف صبحانه در هتل،ترانسفر به ایستگاه قطار رم ،حرکت با قطار سریع السیر به سمت ونیز،ترانسفر از
ایستگاه قطار ونیز به هتل،تحویل اتاقها در ونیز و ادامه روز در ونیز
صرف صبحانه در هتل،ترانسفر فرودگاهی  ،پرواز از ونیز به استانبول ) ، (ISTپرواز از استانبول به تهران و
پایان سفر

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

🔴 تـوجــه 🔴

مسافر و همكار گـرامـي :
كليه پكيج هاي دلتابان بصورت ريالي /ارزي ميباشد در صورت عدم تهيه ارز ميتوانيد در زمان پرداخت وجه
با نرخ ارز در بازار محاسبه و بصورت تماما ريالي پرداخت نماييد (تا اطالع ثانوي) .

