تور ایتالیاتابستان 98
 7شب و 8روز رم

پرزین سفر ایران
مسیر حرکت

درجه هتل

اتاق دوتخته

اتاق یک تخته

 4تا  11سال با تخت

2تا  4سال بدون تخت

7شب و  8روز رم

*4

 890یورو

 1190یورو

 750یورو

 590یورو

+

+

+

+

 5990000تومان

 5990000تومان

 5690000تومان

 5690000تومان

خدمات تور:
ویزا ،بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم ماهان-اقامت در هتل 4ستاره لوکس باصبحانه ،ترانسفر فرودگاهی ،گشت شهری ،بیمه
مسافرتی تا سقف 50/000یورو  -راهنمای  -فارسی زبان -ترانسفر بین شهرها
مدارک الزم:
کلیه اسناد مالی اصل وکپی (پرینت گردش حساب  3ماهه اخیرباحداقل مانده باالی  05میلیون تومان برای هر نفر  +نامه تمکن مالی از بانک به التین) کلیه اسناد شغلی اصل وکپی (روزنامه رسمی ،اساسنامه،پروانه کسب،گواهی اشتغال به کار +تاییدیه بیمه تامین اجتماعی ،گواهی اشتغال به تحصیل و )...کلیه اسناد ملکی اصل وکپی به زبان التین (دار الترجمه رسمی)-کپی از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه 2قطعه عکس (x34رنگی پشت زمینه سفید،تمام رخ ،جدید--اصل پاسپورت باحداقل  7ماه اعتباراززمان سفر  +کپی پاسپورت و کپی ویزاهای قبلبرنامه سفر:



روز اول :پرواز به رم با پرواز ماهان به شماره پرواز W 51 40ساعت ، 51:70 :ورود به رم 54:90



روز دوم :بعد از صرف صبحانه ،گشت شهري رم همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان



روز سوم :بعد از صرف صبحانه ،گشت شهري ونیز(option al ،هزینه گشت به عهده



روز چهارم :وقت آزاد

مسافر مي باشد)

تاریخ حرکت:

 52تیر 1-مرداد 12-مرداد55-



روز پنجم :بعد از صرف صبحانه ،گشت شهري فلورانس(option al ،هزینه گشت به



روز ششم و هفتم :وقت آزاد

مرداد 15-شهریور 11-شهریور

عهده مسافر مي باشد)

روز هشتم :بعد از صرف صبحانه ،ترک هتل ترانسفر به فرودگاه رم جهت عزیمت به تهران با پرواز ماهان ساعت  77:15و
پایان تور ایتالیا.
نکات مهم:هزینه تمبر سفارت به عهده مسافر می باشد.
در صورت عدم صدور ویزا از جانب سفارت هزینه هتل و کنسلی پرواز طبق قراردادکسر خواهد شد-.هتل ها گارانتی و پرواز صادر شده و غیر قابل تغییر واسترداد می باشد.
-برنامه تور بسته به شرایط جوی و صالحدید راهنمای تور قابل تغییر و جابجایی می باشد- .نرخ نوزاد زیر  2سال  051یورو+ده درصد نرخ پرواز می باشد.
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