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خدمات تور 
ـط رفــت و برگشــت بــا هواپیمایــى ترکیــش ،ترانســفر فرودگاهــى و نمایشــگاهى در کل ایــام      1- خدمــات اخــذ ویــزا بلـی
تور،اقامــت در هتلهــاى 4 ســتاره بــا صبحانــه ،بیمــه مســافرتى کارت ورودیــه نمایشــگاه، گشــت ویــژه و بازدیــد از جاذبه هاى 

توریستى به همراه راهنماى فارسى زبان. 
 یورو در سفارت به عهده مسافر مى باشد. 

3-تخفیــف ویــژه به گروههاى باالى 5 نفر و مســافران ســابق -در صورت درخواســت هرکدام از خدمــات رزرو هتل،خدمات 
ویــزا و بلیــط خــارج از مســیر هــاى تــور هریــک بــه تنهایــى قابــل انجــام مــى باشــد. -بــه دلیــل طوالنــى بــودن پروســه 

اخذ ویزا و باالتر رفتن نرخ پرواز لطفا ثبت نام خود را به روزهاى پایانى موکول ننمایید. 

نکات مهم 

یشگاهى 
انسفر نما

4 نوبت تر

ت رایگان 
ه ایام گش

VIP و کلی
 

مهء سفر. 
طبق برنا

 

ک ٣٠ وا ٤ ی   اا  ه  ان  وردی   ن  آدرس: ان 
 :parziantravel@yahoo.com

 :www.parziantravel.com

9 روزه آلمان-اسپانیا 
(4 شب برلین-4 شب بارسلون) 

5 روزه آلمان 
(برلین) 

خط هوایى هرنفر در اتاق یک تخته  هرنفر در اتاق دوتخته  مسیر تور 

ترکیش 1420یورو +1990000  1100یورو +1990000  

ترکیش  2430یورو +1990000   1990یورو +1990000  

 : @parziantravel
 : +٩٨٩٢١٠٦٩٥٧٦٢

INNOTRANS 2016 تورنمایشگاه حمل و نقل ریلى آلمان
ــت بــوده  ــن صنع ــل و ادامــه تحــول و کمــال ای ــل و نق ــن آورى حم ــت بــوده نمایشــگاه اینوترانــس آلمــان، همــواره نمایشــگاهى پیشــرو در ف ــن صنع ــل و ادامــه تحــول و کمــال ای ــل و نق ــن آورى حم نمایشــگاه اینوترانــس آلمــان، همــواره نمایشــگاهى پیشــرو در ف
ـى از سراســر  ــع ریـل ــدرکاران صنای ـت ان ــن و دـس ــن هــر دو ســال یکبــار شــاهد حضــور متخصصی ـت. مرکــز نمایشــگاهى برلی اـس
ــى  ــت آوردهای ــن دس ــت از مهمتری ــط زیس ــن تــر ، کــم مصــرف تــر و ســازگار بــا محی ــت ، قطارهــاى ســریع تــر ، ایم جهــان اس
ــى بیشــتر بــراى مســافران و ســر و صــداى کمتــر  ــى گیــرد ، امکانــات رفاه ــن نمایشــگاه مــورد توجــه قــرار م ـت کــه در ای اـس
ــه  ــگاهى ک ـت ، ایتوترانــس نمایش ــد اـس ــه رش ـت رو ب ـن صنـع ــه ســازان اـی ــر ســازندگان قطع ــد نظ ــواره م ــز هم قطارهــا نی
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