
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 ور:ـات تـخدم
 )رفت و برگشت از مسکو(. پرواز رفت و برگشت به همراه ترانسفر فرودگاهی 

 سنت پترزبورگ با هواپیمایی روسیه -بین دو شهر مسكو  وطرفهد پرواز داخلی. 
 راهنــمای فـارسی زبـان در گشت ها.  

 هزار يورو 01روادید و پوشش بيمه درماني و حوادث تمام مسافران تا سقف . اخذ 

 به همراه نهار رایگان روز گشت شهری دو. 
 ، تپه گنجشک، کلیسای عیسی منجی، صرف نهار: بازدید از پارک پیروزی، خیابان آربات. گشت شهری مسکو

 : بازدید از کلیسای کازان، خیابان نوسکی، جزیره واسیلی، نمای بیرونی کلیسای اسحاق، بازدید از فروشگاه صنایع دستی، صرف نهار. گشت شهری سنت پترزبورگ
 

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

 

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید :
 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  -1
 گذرنامه جداگانه برای تمامی مسافران )حتی کودکان و نوزادان( الزامی بوده و اخذ روادید به صورت مستقل برای هر فرد صورت می پذیرد. -2
 سال باید دارای امضا باشند. 11گذرنامه های کلیه مسافران باالی  -3
 روز کاری می باشد. 11زمان الزم جهت اخذ روادید عادی حداقل  -4
 هزینه ویزا محاسبه می شود.اضافه هزینه بلیط به  برای نرخ نوزاد -5
 دالر امریکا بابت ویزای فوری به نرخ تور افزوده می شود. 55در صـورت ارسال دیرتر مدارک، مبلغ  -1
 .می باشد قابل استردادغیر پرواز و هتل  -7
ر ورود و خروج، پرداخت عوارض خروج از کشور، عکـس و مسئولیت کنترل گـذرنامه در خصوص هـرگونه مـمنوعیت خروج از کشور، تاریخ اعتبار و مه  -5

 مسافر می باشد. مـدارک مورد تایید سفارت به عهدهسایر 
 
 

مـسـکـو هتــل ردیف  
ب(ـه شـ)س   

 ورگـسنـت پتـرزب لهتـ

(بـار شـهـ)چ  
 درجه

 اتاق دوتختهنفر در 
 )نفر اضافه(

 اتاق ر در ـنف
 هـتختیک 

 
 کودک با تـخت

(21-6) 

 
 تـختبدون کودک 

(6-1) 

2 Cosmos Okhtinskaya 3* 485 560 450 370 

1 Izmailovo Delta Parkin Pulkovskaya 4* 675 910 595 370 

3 Radisson SAS Marriott 4* 
TOP 785 1,120 705 370 

4 Golden Ring Corinthia 5* 860 1,315 755 370 

 "قیـمت های فـوق بر حسـب دالر می باشد"
 مبالغ فوق اضافه می گردد ح زیر می باشد که بهشر  تاریخ مذکور بهنرخ بلیت براساس  

 ناموت می باشد  2,740,000از   ایرفلوت شروع نرخ پرواز 
 ناموت می باشد  3,570,000شروع نرخ پرواز  مـاهان از  

 
 
 

08 DEC 
30DEC2018 – 06JAN2019 

Special Offer  

 ”رده آن جایگزین می شود جود نباشد همدر صورتی که هتل مذکور مومسافر گرامی لطفًا توجه داشته باشید “



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


