
مسیر تور 

10 روزه ( آلمان-سوئیس-فرانسه) 
(4 شب مونیخ،2 شب زوریخ،3 شب نیس) 

5روزه آلمان 
1200یورو +1990000  (4 شب مونیخ) 

1850یورو +1990000  

1600یورو +1990000  

2590یورو +1990000  

ترکیش 

ترکیش 

خط هوایى هرنفر در اتاق یک تخته  هرنفر در اتاق دوتخته  

 : ٠٢١٨٨١٧٠٢٧٧

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. 

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

 :www.parziantravel.com  : @parziantravel
 : +٩٨٩٢١٠٦٩٥٧٦٢

AUTOMATICA 2016  نمایشگاه اتوماسیون صنعتى مونیخ
موضوعات نمایشگاه :تکنولوژى مونتاژ,مهندسى کنترل,بکارگیرى سیستم ها,جنبه هاى ماشینى,سیستم هاى موقعیت یاب,سیستم 
هاى انتقال نیرورباتیک,تجهیزات ایمنى,سنسورها,نرم افزارها,تجهیزات کمکى و تأمین تجهیزات,بخش هاى صنعتى در 

نمایشگاه اتوماسیون صنعتى مونیخ:مهندسى کنترل,مهندسى صنعتى,صنعت,تکنولوژى تولید,نرم افزار 
ـى باشــد.  ـى مونیــخ در نمایشــگاهى تجــارى پیشــرو در بهینــه ســازى عملکــرد تولیــد شــما ـم ـى باشــد. نمایشــگاه اتوماســیون صنعـت ـى مونیــخ در نمایشــگاهى تجــارى پیشــرو در بهینــه ســازى عملکــرد تولیــد شــما ـم نمایشــگاه اتوماســیون صنعـت
تکنولــوژى هــاى کلیــدى، رباتیــک، ماشــین آالت و راهکارهــاى یکپارچــه در اینجــا بــه نمایــش گذاشــته مــى شــوند. ایــن 
نمایشــگاه همچنیــن برنامــه پشــتیبانى را بــا ارائــه هــا، ســخنرانى هــا و مجامــع بحــث گوناگونــى در اختیــار شــما قــرار مــى 
ـى را از سراســر  ـن نمایشــگاه ســاالنه بازدیــد کنندگاـن دهــد کــه بازدیــد شــما را ارزشــمندتر و پربــازده خواهــد کــرد. اـی
ـى  جهــان جــذب میکنــد.  نمایشــگاه اتوماســیون آلمــان بــه خصــوص در میــان بازدیــد کننــدگان از کشــورهاى اروپاـی

ایــاالت متحــده آمریــکا، مجارســتان، اســلوونى و دانمــارك بیشــترین افزایــش را در تعــداد بازدیدکننــدگان داشــتند. 
افزایــش 4 درصــدى در تعــداد بازدیــد کنندگانــى کــه در بخــش هــاى ســاخت ، تولیــد، پــردازش و مهندســى بخــش کار 
2016 محــل مناســبى را بــراى شــما فراهــم میکنــد تــا با تشــویق شــرکت هاى مشــترى خود، 

آخرین مهلت ثبت نام: 10 خرداد تاریخ برگزارى نمایشگاه:   31 خرداد-تا 4 تیر 95


