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 سرویس درجه نام هتل
 دوتخته

 هرنفر

 یک تخته

 هر نفر

 کودک

 با تخت
 کودک بذون تخت

Inter City 4* BB 
2.200 

 یَرٍ
2.800 

 یَرٍ
1.700 

 یَرٍ
1.600 
 یَرٍ

 برًبهِ سفر

 ،ًَضیدًی ٍ ذَش آهد گَیی در ّتل ، تحَیل اتبقٍرٍد بِ فرٍدگبُ ٍیي ، دیدار بب راٌّوب در سبلي ٍرٍدی  روز اول

 بِ ّوراُ تراًسفر اذتصبصی Wiener Residenzorchesterتوبضبی اپرا در سبلي    –گطت ضْری ٍیي  روز دوم

 روز سوم

 هحلی راٌّوبی ٍ اذتصبصی اتَبَس بب ٍیي رٍزُ ًین ضْری تَر
 ٌّرّبی هَزُ ، اهپراطَری کبخ ، اپرا ذبًِ جولِ از آى هعرٍف ّبی سبذتوبى بب اضتراسِ ریٌگ بلَار:  ضبهل
 داًَة، کبًبل ، بَرس هرکس ، ٍتئَ کلیسبی ، ضْر تئبتر ، هلی تئبتر هجلس، ذبًِ ، طبیعی تبرید هَزُ ، هعبصر

،  (داذلی ببزدید) برٍى ضَى کبخ ،(گبردى) بلَار قلعِ ،hundertwasserhaus ّبی آپبرتوبى ، هلل سبزهبى
 گطت پبًَراهب ّوراُ بب لیدر فبرسی ، صرف قَُْ در کبفی ضبپ حول

 کبخ ضًَبرٍى ، ببزدید داذل کبخ سلطٌتی بب راٌّوبی فبرسی  روز چهارم

 بر رٍی رٍد داًَة ّوراُ بب ضبم ٍ هَسیقی زًدُتَر کطتی کرٍز  روز پنجم

 روز ششم
اًد  کردُ ًبم ثبت پیص از کِ هسبفریٌی برای آهریکب تَریستی ٍیسای هصبحبِ ببضد، هی آزاد ٍقت رٍز توبم

 تَجِ بب جداگبًِ تَر ایي ّسیٌِ) ًفرات رسیدى ًصبة حد بِ صَرت در سبلسبَرگ بِ اذتیبری رٍز توبم گطت
 ،(ضَد هی دریبفت ٍیي در کٌٌدُ ًبم ثبت ًفرات تعداد بِ

 گطت هرکس ذرید پبرًدٍرف روز هفتم

تمروز هش  زببى فبرسی راٌّوبی ّوراُ بِ ٍیي فرٍدگبُ سوت بِ ّتل از تراًسفر 

 خذمات تور:
گشت شْری تِ  4 –تیوِ هسافرتی  -ٌگي شتضویٌی ٍیسای  -کلیِ تراًسفر ّای فرٍدگاّی  -ستارُ تا صثحاًِ  4شة اقاهت در ّتل  7

   رٍزُ 8ًقل  کارت حول ٍ –سین کارت  –گشت یک رٍزُ شْر سالستَرگ )اختیاری(  –ّوراُ راٌّوای تَر ٍ تلیط ٍرٍدی 
 شة( ، ٍیي ،  تْراى )َّایی( 6هسیر سفر : تْراى ، ٍیي )َّایی( ، ٍیي )

 سایر خذمات انتخابی :
 تعییي ٍقت ٍ پرداخت ّسیٌِ هصاحثِ در سفارت آهریکا در ٍیي در صَرت درخَاست هسافر

 

 : مذارک مورد نیاز
هاِّ  3پریٌت تاًکی  –سٌد هالکیت 

سَاتق  –)توکیي هَجَدی حساب( 
گَاّی  –سَاتق شغلی  –تیوِ ای 

عکس   –اشتغال یا جَاز کار 
 پاسپَرت  –شٌاسٌاهِ 

در صَرتیکِ هسافر داًشجَ تاشد 
 گَاّی تحصیلی الساهیست

 : توضیحات
 

هسافراى هی تایست جْت اًگشت ًگاری در هَعد هقرر در هحل سفارت حضَر تِ ّن هی رساًد 
 یَرٍ تاتت کارهسد سفارت تِ عْدُ هسافر هی تاشد 60ٍ ّسیٌِ 

 یَرٍ هی تاشد 700سال  2ًرخ کَدک زیر 
  سفر ترای تواهی هسافراى الساهیستارائِ ضواًت ًاهِ تاًکی تازگشت از 
 ٌِلواًی(آ)ترجوِ تِ ترجوِ هدارک تِ عْدُ هسافر است  ّسی 
  رٍز  10% از کل ّسیٌِ تَر ترای ًفر الساهی است ٍ هاتقی ّسیٌِ ّا تا 50در زهاى ثثت ًام پرداخت

 قثل از سفر دریافت هی شَد

  ّسیٌِ پرٍاز هحاسثِ شدُ است 


