
 
      P94N18   شماره پکیج :          

 

Swiss Dream 

  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 

 

  

 (  سیدور سوئ)

  ژنو  (میالن) لوگانو   (لوسرن )  زوریخ

 4991/ فروردین /49  تا  4991/فروردین/ 5 :تاریخ حرکت            روز 9 :مدت تور

 ژنو، (شب 9)ژنو ، (زمینینیم روز، ) ژنو-لوگانو ،(شب 2) لوگانو، (زمینی نیم روز،) لوگانو-زوریخ، (شب 9) زوریخ، (هوایی) زوریخ-تهران: مسیر سفر

 (.هوایی)تهران -

ویزای شنگن، بیمه، ، ستاره با صبحانه 1، اقامت در هتلهای  و زمینی فرودگاهی هایترانسفر ،ترکیشفت و برگشت با پرواز بلیط ر :خدمات تور

 .ن و راهنمای محلی طبق برنامه تورشهری به همراه تورلیدر فارسی زباتورلیدر فارسی زبان، گشتهای 

گشت  :روز ششم. شهری لوگانو گشت :پنجمروز (. لوگانو–در مسیر زوریخ)شهری لوسرن گشت : چهارم روز. شهری زوریخگشت  :دومروز  :گشتها

 . گشت شهری ژنو :روز هفتم(. ژنو–در مسیر لوگانو)شهری میالن 

                                       :برنامه پرواز

             

                                                                             

 : نکات مهم

 .گرددکسر و مابقی مسترد می ریالیمبالغ  مبلغ ریالی تور و هزینه های مربوط به ترجمه از% 41روادید از طرف سفارت مربوطه  صدوردرصورت عدم  .4

  .می باشد آژانس همکار، به عهده از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور مسئولیت کنترل گذرنامه .2

 . حضور داشته باشند جهت انگشت نگاری ین شده درسفارتدر صورت لزوم مسافران موظف هستند در وقت تعی .9

  .اعالم میگرددً متعاقبااطالعات مربوطه ، ر خط هوایییدر صورت تغی .1

 . باقی می ماندازگشت از سفر نزد شرکت اصل مدارک مسافرین تا زمان ب .5

 یاست که پس از بررس الزامی چک رمزدار  ای یهر نفر به صورت ضمانتنامه بانک یبرا الیر511.111.111بازگشت از سفر حداقل مبلغارائه ضمانت  .6

 .گرددیمتعاقباًاعالم م شتریب یبه ضمانتنامه ها ازیمدارک در صورت ن

 

 درجه هتل
 هر نفر در اتاق

 تخته 2

 هر نفر در اتاق

 تخته 4

 کودک

 سال با تخت 4 -44

 کودک

 بدون تختسال  2 -4

 کودک

 سال 2زیر 

 ستاره1
 تومان 111/091/9 

 یورو 991/2

 تومان 111/091/9  

 یورو 691/9  

 تومان 111/191/9 

 یورو 691/4     

 تومان 111/191/9  

 یورو 191    
 تومان 111/191

TK 873 25 MAR IKA IST 0610 0715 

TK 1907 25 MAR IST ZRH 0830 1030 
TK 1920 02 APR GVA IST 1830 2235 

TK 878 03 APR IST IKA 0110 0540 


