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Paris & Rome 

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

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

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

 

  

 ایتالیا  فرانسه

 99/ فروردین /21تا  99/فروردین/4 :تاریخ حرکت        روز 9 :مدت تور

 .( هوایی ) تهران - رم ،( شب 9 ) رم، ( هوایی ) رم - پاریس، ( شب 9 ) پاریس، ( هوایی ) پاریس - تهران: مسیر سفر     

ویزای ، ستاره با صبحانه 9اقامت در هتلهای  ، پرواز داخلی ، فرودگاهی های  ، ترانسفرایران ایرفت و برگشت با پرواز بلیط ر :خدمات تور

 .ن و راهنمای محلی طبق برنامه تورشنگن، بیمه، تورلیدر فارسی زبان، گشتهای شهری به همراه تورلیدر فارسی زبا

ی شهرگشت  :هفتمروز . گشت شهری رم: ششم روز .پاریسشهری گشت  :سوم روز .گشت شهری پاریس: روز دوم :گشتها

 (.واتیکان(رم

 

    :پرواز برنامه

                          

                          

 : مهمنکات      

 .گرددمبلغ ریالی تور کسر و مابقی مسترد می% 21روادید از طرف سفارت مربوطه  صدوردرصورت عدم  .2

  .می باشد آژانس همکار، به عهده از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور مسئولیت کنترل گذرنامه .1

 . درسفارت جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند ،از طرف آژانس مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده .3

  .اعالم میگرددً متعاقبااطالعات مربوطه و یا قیمت پرواز،  ر خط هوایییدر صورت تغی .9

 . باقی می ماند فر نزد شرکتبازگشت از ساصل مدارک مسافرین تا زمان  .5

مدارک در  یاست که پس از بررس الزامی چک رمزدار  ای یهر نفر به صورت ضمانتنامه بانک یبرا الیر 511.111.111  ارائه ضمانت بازگشت از سفر حداقل مبلغ .6

 .گرددیمتعاقباًاعالم م شتریب یبه ضمانتنامه ها ازیصورت ن

 

 درجه هتل
 هر نفر در اتاق
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