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 سرویس نام هتل درجه شهر
 دوتخته

 هرنفر

 یک تخته

 هر نفر

 21تا  6کودک 
 سال

ؼة 2 زٍرید  MARRIOT 
COURTYARD 

4*BB 

 ًرخ پرٍاز 

 + 

یَرٍ 2022  

 ًرخ پرٍاز 

 + 

یَرٍ 2422  

 ًرخ پرٍاز 

 + 

یَرٍ 2022  

 ًٍگي
ؼة 2 ایٌترالکي  REGINA 

ؼة 2 هًَترٍ  VILA TOSCANE 

ؼة 0 شًَ  CORNAVIN 

 خدمات تور:
ترًعفر تا ٍى ّای هرظسض تٌس  – زر ٌّگام ٍرٍز تِ زٍرید ٍ ذرٍج از شًَ فرٍزگاّی تراًعفر -ظتارُ تا صثحاًِ  4زر ّتل ؼة اقاهت  7
تَرّای ؼْری ، گؽت ؼْری ٍ ّسیٌِ ّا  –تَفِ صثحاًِ زر ّوِ ّتل ّا  –ظتارُ  4اقاهت زر ّتل ّای  –لیسر حرفِ ای اًگلیعی زتاى  –

ف آفرّای ٍیصُ جْت ذریس ، رظتَراى ٍ تاززیس از )کَپي ظَئیط( کَپي ترفی –کؽتی کرٍز زر زریاچِ لَظرى  –زر ترًاهِ هی تاؼس 
 اقاهت زرزر ؼْرّایسٍرید، ایٌترالکي ، هًَترٍ ، شًَ –اهاکي ذاؾ 

 : بعضی از نقاط مورد بازدید
، تاززیس از ظتي ام رى ، آتؽار رایي ، لیرتي اؼتایي ، لَظرى ، قایق کرٍز ، زریاچِ لَظرى ، زریاچِ تریٌس ترى ، ترػ گرٍیر ، هًَترٍ 

 گرزغ زر رٍظتاّا تسٍى ذَزرٍ ، قلعِ چیلیَى ،الٍٍکط ، ذاًِ پٌیری ظَئیعی ٍ تَرّای آپؽٌال اضافِ تر پکیج 
 

 : مدارک مورد نیاز
عکط   –گَاّی اؼتغال یا جَاز کار  –ظَاتق ؼغلی  –ظَاتق تیوِ ای  –هاِّ )توکیي هَجَزی حعاب(  3پریٌت تاًکی  –ظٌس هالکیت 

 پاظپَرت  –ؼٌاظٌاهِ 
 زر صَرتیکِ هعافر زاًؽجَ تاؼس گَاّی تحصیلی الساهیعت

 : توضیحات
 

یَرٍ تاتت کارهسز ظفارت  62ٍ ّسیٌِ  هعافراى هی تایعت جْت اًگؽت ًگاری زر هَعس هقرر زر هحل ظفارت حضَر تِ ّن هی رظاًس 
 تِ عْسُ هعافر هی تاؼس

  تواهی هعافراى الساهیعتظفر ترای ارائِ ضواًت ًاهِ تاًکی تازگؽت از 
 ٌِلواًی(آ)ترجوِ تِ ترجوِ هسارک تِ عْسُ هعافر اظت  ّسی 
  رٍز قثل از ظفر زریافت هی ؼَز 02% از کل ّسیٌِ تَر ترای ًفر الساهی اظت ٍ هاتقی ّسیٌِ ّا تا 52زر زهاى ثثت ًام پرزاذت 

  ّسیٌِ پرٍاز هحاظثِ ؼسُ اظت 


