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  درجه نام هتل
 دوتخته

 هرنفر
 یک تخته

 هر نفر
 کودک

 با تخت
 کودک

 بذون تخت

CLUB COSMOS 
PARKINN PRIBALTISKAYA 4*A 4.750 5.870 4.100 3.100 

PRESIDENT 
AZIMUT (AMART ROOM) 4*TOP 4.990 6.360 4.200 3.200 

KORSTON 
MOSKAVA 4*TOP 5.080 6.540 3.900 3.300 

NOVOTEL MOSCOW CITY 
SOKOS OLYMPIA GARDEN 4*DLX 5.390 6.790 4.400 3.300 

RADISSON SLAVYANSKAYA 
OKTYABRSKAYA (COMFORT ROOM) 4*DLX 5.390 6.790 4.400 3.300 

MARRIOTT NOVY ARBAT 
CORINTHIA NEVSKY PALACE 5*DLX 6.800 9.220 4.900 3.800 

 

 

 

 

 

 برًبهِ ظفر

 آزاز برًبهِ - اتبق تحَیل - ّتل بِ ؼرهیتَا از تراًعفر - فرٍزگبّی اظتقببل روز اول

 روز دوم

 هیساى هجوَعِ از ببززیس:  ؼبهل بیعین ّسظت ّوراُ بِ ؼْری کبهل گؽت - ّتل از حرکت - صبحبًِ صرف
 - الکعبًسر ببغ - هبًص هیساى - تبرید زٍلتی هَزُ بیرًٍی ًوبی - هعکَ ّتل - هعکَ ؼْر صفر ًقطِ - ظرخ

 ٍ ظببَرًبیب هیساى ٍ کرهلیي کبخ هحَطِ - هقسض ٍاظیلی کلیعبی - گَم ذریس هرکس - زٍم جْبًی جٌگ یبزبَز
 - ایَاى ًبقَض برج ٍ جْبى ًبقَض بسرگتریي - زًیب جٌگی تَپ بسرگتریي - هجوَعِ کلیعبی 2 زاذل از یبززیس
 اذتیبری ّبیتَر از اظتفبزُ یب ذریس برای آزاز ٍقت ظْر از بعس - ّتل بِ ببزگؽت - ًبّبر صرف

 روز سوم
 زاًؽکسُ هرکسی ظبذتوبى -( هعکَ ببم) ّب گٌجؽگ تپِ: ؼبهل ظین بی ّسظت ّوبرُ بِ ؼْری کبهل گؽت
 ببلؽَی - رٍظیِ زٍهب ظبذتوبى بیرًٍی ًوبی - هٌجی عیعی کلیعبی - پیرٍزی پبرک ٍ تٌسیط - هعکَ زٍلتی

 ًبّبر صرف - قسین آرببت ذیبببى - جسیس آرببت ذیبببى -( ظفیس کبخ) ؼَراّب کبخ بیرًٍی ًوبی - رٍظیِ تئبتر
 اذتیبری تَرّبی از اظتفبزُ یب ذریس برای آزاز ٍقت ظْر از بعس - هترٍ بب ّتل بِ ببزگؽت ٍ

 بِ اًتقبل - فرٍزگبّی اظتقببل - پترزبَرگ ظٌت ؼْر بِ هعکَ از حرکت - فرٍزگبُ بِ اًتقبل ّب اتبق تحَیل روز چهارم
 آزاز برًبهِ ّب اتبق تحَیل - ّتل

 روز پنجم

  پترزبَرگ ظٌت ؼْر آّي راُ - کبزاى کلیعبی از ابسزیس: ؼبهل ظین بی ّسظت ّوبرُ بِ ؼْری کبهل گؽت
 ظٌت ؼْر بٌسرگبُ اٍلیي -  اٍل ًیکالی تٌسیط - اظحبق کلیعبی بیرًٍی ًوبی از ببززیس - اظحبق هیساى

 ذیبببى - ؼْر جسیرُ اٍلیي ّب ذرگَغ جسیرُ - پبٍل پطرٍ قلعِ از ببززیس - گورک ظبذتوبى - پترزبَرگ
 هَزُ از ببززیس - ًبّبر صرف - زهعتبًی کبخ - کبیر پطر تٌسیط - الکعبًسر ظتَى - قصر هیساى - ًفعکی
 اذتیبری تَرّبی از اظتفبزُ یب ذریس برای آزاز ٍقت ظْر از بعس - ّتل بِ ببزگؽت - آرهیتبش

 ٍ ببالیی پبرک - تسارّب تببعتبًی اظتراحتگبُ -( فَارّب یبپبیترت رٍظی ٍرظبی) پترگَف - ّتل از حرکت روز ششم
   اذتیبری تَرّبی از اظتفبزُ یب ذریس برای آزاز ٍقت ظْر از بعس  - ًبّبر صرف - فٌالًس ذلیج - پبییٌی پبرک

 اذتیبری اظتفبزُ برای آزاز رٍز روز هفتم

 ایراى بِ ببزگؽت - پَلکَا فرٍزگبُ ظوت بِ حرکت  ٍ اتبق تحَیل روز هشتم
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 خدمات تور :
 

بب سقف  بیوِ -اٌّوب س - تشاًسفش فشٍدگبّی -ٍعذُ ًبّبس  4یب  2 –صبحبًِ  -اقبهت  شب  7 -  قشن ایش بببلیط سفت ٍ بشگشت  
 گشت  -سین کبست سایگبى بشای ّشاتبق  –یَسٍ  30000

 : توضیحات
 
قیوت ّب بِ تَهبى هیببشذ 
پشٍاص چبستش ٍ ّتل گبساًتی ٍ غیشقببل کٌسل کشدى هی ببشذ 
 هیببشذ تَهبى 550000سبل  2ًشخ تَس کَدک صیش 
 4بشای ّتل ّبی*A  ٍ 4*TOP+ دٍ ٍعذُ غزا سستَساى سایگبى 
 4 بشای ّتلْبی*DLX  ٍ5*DLX چْبس ٍعذُ غزا )سستَساى( بصَست سایگبى اضبفِ هی گشدد 
 هبلغ تَس ٌّگبم ثبت ًبم الضاهیست 50پشداخت % 
 ِهی ببشذعْذُ هسبفش تَهبى ٍ بِ  60000سبل بِ  55ببالی بشای افشاد ّضیوِ بیو 
هی ببشذ  هسبفشبِ عْذُ  اص جْت اعتببس ٍ هوٌَعیت خشٍج اص کشَس هسئَلیت کٌتشل پبسپَست 

 : مدارک مورد نیاز
 

  سفیذ صهیٌِ سًگی سخ توبم 3*4 عکس قطعِ 2 -
 هبُ 7 حذاقل اعتببس بب پبسپَست اصل -
 (تلفي شوبسُ رکش بب ، هٌضل آدسس ، کبس هحل آدسس ، شغل) هسبفش هشخصبت -
 ًویشَد دادُ ٍیضا ّوشاُ شخص بِ عٌَاى ّیچ بِ ٍ ببشٌذ جذاگبًِ پبسپَست داسای ببیذ هسبفشیي کلیِ -


