
       P94N1  : شماره پکیج 

 

European Adventure 

  88058986: فاکس   88051818و  88056188: تلفن .وليعصر باالتر از زرتشت،  نرسيده به فاطمي، نبش کوچه مصيري: دنياي پنج قاره 

99991881: فاکس  99092182و   99092112 : تلفن 2 واحد 92ساختمان  شريعتي خيابان و(محسني)مادر ميدان بين ميرداماد بلوار: دنياي نوين   

88282058: س فاک   88125828و    88125866 : تلفن 55ساختمان داستو واحد  9652خيابان وليعصر روبروي پارک ملت شماره : دنياي سفر   

 
 

 

 

 ترکیه  یونان  ایتالیا  اتریش  آلمانفرانسه

 (دور اروپا )

  94/فروردین/20تا  93/اسفند/26 :تاریخ حرکت            روز 42 :مدت تور

 

 

 

 

 

 یک) اینسبروک-مونیخ ،(شب 4) مونیخ، (زمینی روز، یک) مونیخ-استراسبورگ، (شب 4) استراسبورگ، (زمینییک روز، ) استراسبورگ-پاریس، (شب 2) پاریس، (هوایی) پاریس-تهران: مسیر سفر

 نیم روز)آتن-، پاترا(، دریاییشب 1)پاترا-، آنکونا(زمینی نیم روز)آنکونا–،  رم(شب3)، رم (زمینی یک روز) رم–، ونیز(شب 4) ، ونیز (یک روز ز مینی) ونیز–، اینسبروک(شب 4)کاینسبرو( روز، زمینی

 (هوایی)تهران –استانبول ،( شب 4)، استانبول(ز مینی یک روز)استانبول–، تسالونیکی(شب 4)تسالونیکی ،(روز زمینی یک)تسالونیکی-، آتن(شب 3)، آتن (زمینی

، تورلیدر فارسی زبان، مسافرتی ویزای شنگن، بیمه، ستاره با صبحانه 2و3، اقامت در هتلهای های فرودگاهی و زمینی، ترانسفرترکیش فت و برگشت با پروازبلیط ر :خدمات تور

 .برنامه تورطبق ن گشتهای شهری به همراه تورلیدر فارسی زبا

 :دهم روز. (اینسبورک-مونیخ در مسیر )گشت بین راهی قلعه ناشوانشتاین: روز نهم . مونیخ شهریگشت  :هشتم روز . استراسبورگ شهریگشت  :ششمروز  .پاریس شهری گشت :روز دوم :گشتها

در ) لفیدبین راهی  شهریگشت : هفدهمروز . رمشهری گشت  :مچهاردهروز . (در مسیر ونیز به رم)بین راهی فلورانسگشت  :سیزدهمروز . ونیز شهریگشت  :دوازدهمروز . کشهری اینسبورگشت 

 . استانبولگشت شهری  :بیست و سومروز  .تسالونیکیگشت شهری  :بیست و یکمروز . شهری آتنگشت : هجدهمروز  (.به آتن  پاترا مسیر

    :برنامه پرواز    

                   

          : نکات مهم      

 .  ستاره عادی و کلیه گشتها بدون ورودیه و تورلیدر محلی می باشد 2و 3 خدمات تور فوق درجه عادی بوده و هتلها در تمامی شهرها .1

  .به عهده آژانس همکار می باشد ،ز کشوراز جهت هر گونه ممنوعیت خروج ا، مسئولیت کنترل گذرنامه .4

 . حضور داشته باشندجهت انگشت نگاری  ین شده درسفارت مسافران موظف هستند در وقت تعی .3

 .مبلغ ریالی تور کسر و مابقی مسترد می گردد% 11در صورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه  .2

 .مربوطه متعاقباً اعالم میگردددر صورت تغییر خط هوایی و یا قیمت پرواز، اطالعات  .5

 .عالم میگرددریال برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانک یا چک رمزدار الزامی است که پس از بررسی در صورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقباً ا 511.111.111ارائه ضمانت بازگشت از سفر حداقل مبلغ  .6

 .سال در این تور معذوریم 7و به دلیل طوالنی بودن مسیرهای زمینی از ثبت نام کودکان زیر  .می باشددر مسیر دریایی، اقامت کشتی بدون صبحانه  .7

 درجه هتل
 هر نفر در اتاق

 تخته 4

 هر نفر در اتاق

 تخته 1

 کودک

 سال با تخت 2 -11

 ستاره 2و3
 تومان 111/791/3

 یورو 191/3

 انتوم 111/791/3

 یورو 791/2

 تومان 111/291/3

 یورو 491/4

  

TK 899 17 MAR IKA SAW 0620 0820 

TK 1819  17  MAR SAW CDG 1005 1250 
TK 898 09 APR SAW IKA 1850 2320 


