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 سرویس درجه نام هتل
 دوتخته

 هرنفر

 یک تخته

 هر نفر

 کودک

 با تخت
 کودک بدون تخت

Inter City 4* BB 
2.200 

 یورو
2.800 

 یورو
1.700 

 یورو
1.600 
 یورو

 برنامه سفر

 ورودی ،نوشیدنی و خوش آمد گویی در هتل ، تحویل اتاقورود به فرودگاه وین ، دیدار با راهنما در سالن  روز اول

 به همراه ترانسفر اختصاصی Wiener Residenzorchesterتماشای اپرا در سالن    –گشت شهری وین  روز دوم

 روز سوم

 محلی راهنمای و اختصاصی اتوبوس با وین روزه نیم شهری تور
 هنرهای موزه ، امپراطوری کاخ ، اپرا خانه جمله از آن معروف های ساختمان با اشتراسه رینگ بلوار:  شامل
 دانوب، کانال ، بورس مرکز ، وتئو کلیسای ، شهر تئاتر ، ملی تئاتر مجلس، خانه ، طبیعی تاریخ موزه ، معاصر

،  (داخلی بازدید) برون شون کاخ ،(گاردن) بلوار قلعه ،hundertwasserhaus های آپارتمان ، ملل سازمان
 گشت پانوراما همراه با لیدر فارسی ، صرف قهوه در کافی شاپ حمل

 کاخ شونبرون ، بازدید داخل کاخ سلطنتی با راهنمای فارسی  روز چهارم

 بر روی رود دانوب همراه با شام و موسیقی زندهتور کشتی کروز  روز پنجم

 روز ششم
اند  کرده نام ثبت پیش از که مسافرینی برای آمریکا توریستی ویزای مصاحبه باشد، می آزاد وقت روز تمام

 توجه با جداگانه تور این هزینه) نفرات رسیدن نصاب حد به صورت در سالزبورگ به اختیاری روز تمام گشت
 ،(شود می دریافت وین در کننده نام ثبت نفرات تعداد به

 گشت مرکز خرید پارندورف روز هفتم

تمروز هش  زبان فارسی راهنمای همراه به وین فرودگاه سمت به هتل از ترانسفر 

 خدمات تور:
گشت شهری به  4 –بیمه مسافرتی  -نگن تضمینی شویزای  -کلیه ترانسفر های فرودگاهی  -ستاره با صبحانه  4شب اقامت در هتل  7

   روزه 8حمل و نقل کارت  –سیم کارت  –گشت یک روزه شهر سالزبورگ )اختیاری(  –همراه راهنمای تور و بلیط ورودی 
 شب( ، وین ،  تهران )هوایی( 6مسیر سفر : تهران ، وین )هوایی( ، وین )

 سایر خدمات انتخابی :
 تعیین وقت و پرداخت هزینه مصاحبه در سفارت آمریکا در وین در صورت درخواست مسافر

 

 
 : مدارک مورد نیاز

ماهه  3پرینت بانکی  –سند مالکیت 
سوابق  –)تمکین موجودی حساب( 

گواهی  –سوابق شغلی  –بیمه ای 
عکس   –اشتغال یا جواز کار 

 پاسپورت  –شناسنامه 
در صورتیکه مسافر دانشجو باشد 

 گواهی تحصیلی الزامیست

 : توضیحات
  

مسافران می بایست جهت انگشت نگاری در موعد مقرر در محل سفارت حضور به هم می رساند 
 کارمزد سفارت به عهده مسافر می باشدو هزینه 

 یورو می باشد454سال  2نرخ کودک زیر 
  سفر برای تمامی مسافران الزامیستارائه ضمانت نامه بانکی بازگشت از 
 لمانی(آ)ترجمه به ترجمه مدارک به عهده مسافر است  هزینه 
  روز  04از کل هزینه تور برای نفر الزامی است و مابقی هزینه ها تا  %54در زمان ثبت نام پرداخت

 قبل از سفر دریافت می شود

  هزینه پرواز محاسبه شده است 


