
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 خدمـات تـور:
 ترانسفر فرودگاهیبه همراه  پرواز رفت و برگشت. 
  ه همراه صبحانهشب اقامت در هتل ب چهار. 

 . بیمه مسافرتی
 

 جهت اخذ ویزای توریستی: مـدارک الزم
 ماه اعتبار 7)زمینه سفید و تمام رخ بدون چرخش سر و شانه( + فرم مشخصات فردی + گذرنامه با حداقل  3*4رنگی جدید قطعه عکس   2

 
 

 شرایط کنسلی : 
 کنـسلی بعد از رزرو سوخت کامل می باشد.

 

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید :
 دالر به نرخ های فوق اضافه می شود. 58در صورت اقدام برای ویزای عادی از سوی آژانس دلتابان مبلغ  -1
 زمینه سفید و جدید باشند. نحوه قرار گرفتن بدن باید به نحوی باشد که سر و شـانه ها در یک راستا باشند. 3×  4عکس ها می بایست در اندازه  -2
 گذرنامه جداگانه برای تمامی مسافران )حتی کودکان و نوزادان( الزامی بوده و اخذ روادید به صورت مستقل برای هر فرد صورت می پذیرد. -3
 سال باید دارای امضا باشند. 11گذرنامه های کلیه مسافران باالی  -4
دالر امریکا بابت ویزای فوری به نرخ تور  171دیرتر مدارک، مبلغ  روز کاری می باشد. در صـورت ارسال 11زمان الزم جهت اخذ روادید عادی حداقل  -8

 افزوده می شود.
 .باشد هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می -1
ور، عکس مسئولیت کنترل گـذرنامه در خصوص هـرگونه مـمنوعیت خروج از کشور، تاریخ اعتبار و مهر ورود و خروج، پرداخت عوارض خروج از کش  -7

 و سایر مـدارک مورد تایید سفارت به عهده مسافر می باشد.
  
 
 

 اتاق یـک تخته اتاق دوتخته نوع اتاق درجــه هتــل ردیف
 

 کودک با تـخت
(6-21) 

2 A FONTANKA 3* STD 271 190 150 

1 AZIMUT SMOLENSKAYA 4* STD 112 340 150 

3 SOKOS VASILIEVSKY 4* STD 142 360 170 

4 GRAND EMERALD 5* STD 315 505 295 

2 CORINTHIA 5* STD 420 675 340 

6 LOTTE 5* STD 590 970 380 

 می باشد" دالرب ـوق بر حسـمت های فـ"قی

 پرواز به شرح زیر می باشد که به  مبالغ فوق اضافه می گرددنوع نرخ بلیت براساس 
 ناموت می باشد  000/090/3 از پرواز ایرفلوت  شروع نرخ

 

21 OCT 

21 OCT – 30 DEC 

LED/FALL/18 

 

 .ی بیشتر را درسیستم آنالین دلتابان مشاهده فرماییدهتل ها
 


