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 سرویس درجه نام هتل
 دوتخته

 هرنفر

 یک تخته

 هر نفر

 کودک

 با تخت
 کودک بدون تخت

شب وین  4  
شب بارسلون 3  4* BB 

یورو   1500  

 + نرخ پرواز

یورو  1900  

 + نرخ پرواز

یورو  1300  

 + نرخ پرواز

یورو  690  

 + نرخ پرواز

 گشت شهری وین

 رایگان تردد کارت - کارت سیم - راهنما نقشه شامل آمدگویی خوش بسته - فرودگاهی ترانسفر و استقبال روز اول
 نوشیدنی و شهری

 ساختمان –( جمهوری ریاست مقر) هافبورگ کاخ از بازدید - کافه در پذیرایی با همراه روز تمام شهری گشت روز دوم
 ... و وین شهر برج بلندترین - ملل سازمان مقر - دانوب رودخانه - بورس و شهرداری

 شونبرون کاخ و وین شهر قدیمی بافت از بازدید روز سوم

 مجاورت در واقع اروپا فلک و چرخ ترین قدیمی از بازدید و ناهار صرف - دانوب روی یکساعته کشتی گشت روز چهارم
 وین شهربازی

 راهنما با همراه فرودگاهی ترانسفر روز پنجم

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

 ی(یک روزه شهر سالزبورگ )اختیارگشت  –همراه راهنمای تور
 ، وین ،  تهران )هوایی(فر : تهران ، وین )هوایی( مسیر س

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

 

 : مدارک مورد نیاز 
عکس   –گواهی اشتغال یا جواز کار  –سوابق شغلی  –سوابق بیمه ای  –ماهه )تمکین موجودی حساب(  3پرینت بانکی  –سند مالکیت 

 یک گشت نیم روزی در بارسلون  –پاسپورت  –شناسنامه 
 صورتیکه مسافر دانشجو باشد گواهی تحصیلی الزامیستدر 

 : توضیحات
  

یورو بابت کارمزد سفارت 06و هزینه  مسافران می بایست جهت انگشت نگاری در موعد مقرر در محل سفارت حضور به هم می رساند 
 به عهده مسافر می باشد 
 یورو می باشد 766سال  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 قبل از سفر دریافت می شود 06از کل هزینه تور برای نفر الزامی است و مابقی هزینه ها تا  %06در زمان ثبت نام پرداخت 

  هزینه پرواز محاسبه شده است  
نشده محاسبه پکیج در بارسلون و وین بین ترانسفر نرخ 
باشد می زمینی یا و هوایی مسافر درخواست به بارسلون و وین بین ترانسفر 


