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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- درصــورت عــدم صــدور ویــزا بــه هردلیلــى توســط ســفارت هزینــه هــاى انجــام شــده کســر و مابقــى مبلــغ ثبــت نــام 
عودت خواهد شد. 

-تخفیــف ویــژه بــه گروههاى باالى 5 نفر و مســافران ســابق -در صورت درخواســت هرکــدام 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

10 روزه( فرانسه -هلند -بلژیک-اسپانیا) 
(4 شب پاریس-گشت در بروکسل 2 شب امستردام -3 شب بارسلون) 

5 روزه فرانسه 
(4شب پاریس) 

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

ترکیش 1460یورو +1990000  1200یورو +1990000  

ترکیش  2550یورو +1990000   2100یورو +1990000  

 : @parziantravel
 : +٩٨٩٢١٠٦٩٥٧٦٢

SIAL2016  تورنمایشگاه سیال فرانسه
ـت کــه هــر دو ســال یکبــار در شــهر پاریــس برگــزار مى گــردد و  ــى اـس ــى مــواد غذای نمایشــگاه ســیال فرانســه نمایشــگاه جهان
ـى و محصــوالت وابســته بــه آن از مــواد خــام و اولیــه گرفتــه تــا محصــوالت  ـت مــواد غذاـی ـى بــه صنـع بــه صــورت اختصاـص

ــن و  ــل تعــداد شــرکت کنندگان و وســعت محصــوالت ارائه شــده بــه عنــوان معتبرتری نمایشــگاه ســیال فرانســه  SIAL 2016 بــه دلی
ـال 1964  ـار در ـس ـن ـب ـراى اولـی ـه ـب ـود ـک ـناخته مى ـش ـان ـش ـى جـه ـواد غذاـی ـگاه ـم ـیع ترین نمایـش وـس
ــى غــذا کــه  ــن دوره آن بــا عنــوان هفتــه ى بین المل ــى در پاریــس شــروع بــه کارکــرد و در اولی بــا همــکارى چنــد گــروه غذای

 کشور شرکت کردند.
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