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هلند -آلمان-ایتالیا-تور سوئیس 
 شب آمستردام2شب کلن+2شب زوریخ+2شب میالن+3

روز10شب و 9  

سال بدون تخت 4تا 2 سال با تخت 11تا  4   مسیر حرکت درجه هتل اتاق دوتخته اتاق یک تخته 

یورو 590  

+ 

تومان 4990000  

یورو 1590  

+ 

تومان 4990000  

یورو 2490  

+ 

تومان 5590000  

یورو 1790  

+ 

تومان 5590000  

4* شب 2شب زوریخ+2شب میالن+3 

 شب مستردام2کلن+

 خدمات تور:
ستاره لوكس باصبحانه، ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری،  4اقامت در هتل-ویزا، بلیط رفت و برگشت با پرواز 

ترانسفر بین شهرها-فارسی زبان  -راهنمای  -یورو 50/000بیمه مسافرتی تا سقف   

 مدارک الزم:

 میلیون تومان برای هر نفر + نامه تمکن مالی از بانک به التین( 05ماهه اخیرباحداقل مانده باالی  3كلیه اسناد مالی اصل وكپی )پرینت گردش حساب -

 صیل و ...(تحكلیه اسناد شغلی اصل وكپی )روزنامه رسمی، اساسنامه،پروانه كسب،گواهی اشتغال به كار+ تاییدیه بیمه تامین اجتماعی، گواهی اشتغال به -

 كپی از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه-كلیه اسناد ملکی اصل وكپی به زبان التین )دار الترجمه رسمی(-

  ماه اعتباراززمان سفر + كپی پاسپورت و كپی ویزاهای قبل 7اصل پاسپورت باحداقل --رنگی پشت زمینه سفید،تمام رخ، جدید4x3قطعه عکس ) 2-

 برنامه سفر:

 و مالقات با راهنما و انتقال به سمت هتل و اقامت در هتل 00:11ورود به میالن درساعت - 00:11در ساعت  IR751روز اول: حرکت به میالن با پرواز ایران ایر به شماره پرواز 

 روز دوم: بعد از صرف صبحانه، گشت شهری میالن بازدید از جاذبه های توریستی میالن

 روز سوم: گشت اختیاری ونیز )در صورت درخواست هزینه بر عهده مسافر می باشد (

روز چهارم: بعد از صرف صبحانه، ترک هتل و انتقال به سمت زوریخ سوئیس، در بین راه بازدید از لوگانو سوئیس و سپس ورود به  

 گشت زوریخ-زوریخ و اقامت در هتل

 بعد از صرف صبحانه، گشت شهری زوریخ و لوسرن  روز پنجم:

 روز ششم: بعد از صرف صبحانه، ترک زوریخ و انتقال به سمت کلن و اقامت در هتل

 روز هفتم: بعد از صرف صبحانه، گشت شهری کلن، همراه با راهنمای فارسی زبان

  بعد از صرف صبحانه، ترک هتل و عزیمت به سمت آمستردام، ترانسفر زمینی و انتقال به هتل سپس گشت شهری آمستردام  روز هشتم:

 کیلومتریخارج از آمستردام می باشد. 02روز نهم: بعد از صرف صبحانه، گشت شهری آمستردام و بازدید از شهر ولندام در 

  روز دهم: بعد از صرف صبحانه، ترک هتل و ترانسفر به سمت فرودگاه آمستردام جهت عزیمت به تهران با پرواز ایران ایر

 برگذار میشود و تمامی ترانسفر ها ی فرودگاهی و بین شهری با با ون بنز دربستی و تماما در اختیار انجام میگیرد. VIPنکته: این تور به صورت 

 تاریخ حرکت:

 41و  5 -آبان  41 -مهر  23و  32

-بهمن 8-دی 31-دی 43 -آذر 

 اسفند 42-بهمن 33

 هزینه تمبر سفارت به عهده مسافر می باشد.نکات مهم:

 تغییر و استرداد می باشد. هتل ها گارانتی و پرواز صادر شده و غیر قابل-در صورت عدم صدور ویزا از جانب سفارت هزینه هتل و کنسلی پرواز طبق قراردادکسر خواهد شد.-

 یورو+ده درصد نرخ پرواز می باشد. 453سال  3نرخ نوزاد زیر - نامه تور بسته به شرایط جوی و صالحدید راهنمای تور قابل تغییر و جابجایی می باشد.بر-

یورو افزایش نرخ می باشد 200دی شامل  10تاریخ حرکت   


