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 6واحد  –طبقه دوم  – 31پالک  –نبش خیابان دهم  –کوی نصر )گیشا( 

  923 – 96931838تلفکس )ده خط ویژه( : 
 

 8SEP : پکیج اعتبار

 TB0814EP شماره پکیج :

    

 

   

 

  درجه نام هتل
 دوتخته

 هرنفر
 یک تخته

 هر نفر
 کودک

 با تخت
 کودک

 بدون تخت

OKTIABRSKAYA 
COSMOS 

4* 
3* 3.990 4.490 3.690 2.690 

CORINTHIA 
IZMAILOVO 

5* 
4* 4.690 6.190 4.490 2.690 

CORINTHIA 
RADISSON SLAVYANSKAYA 

5* 
4* 4.990 6.490 4.890 2.690 

CORINTHIA 
RADISSON BLU BELORUSSKAYA 

5* 
4* 4.990 6.490 4.890 2.690 

CORINTHIA 
INTERCONTINENTAL TVERSKAYA 

5* 
5* 5.990 8.590 5.390 2.790 

CORINTHIA 
CROWNE PLAZA MOSCOW 

5* 
5* 5.990 5.890 5.390 2.790 

CORINTHIA 
RADISSON ROYAL MOSCOW 

5* 
5* 6.390 8.790 5.590 2.790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات تور :
 

شب اقامت با صبحانه ،  7تهران ( ، ویزا ،  -مسکو  -سن پترزبورگ  -هواپیمایی آسمان ) تهران  043بلیط رفت و برگشت ایرباس 
وعده ناهار،  4بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی با اتوبوسهای توریستی ، لیدر فارسی زبان ، گشت ها طبق برنامه سفر همراه با 

  روز گشت 5بلیط داخلی ، 
 ****** خروج مسکو ----ورود سنت پترزبورگ  *****

 : توضیحات
 

  .پرواز و هتل چارتر، غیر قابل کنسلی و استرداد می باشد -
  . تومان می باشد 003333سال  2رخ کودک زیر ن -
  . از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد %53پرداخت  -
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد و دیاکو پرواز مسئولیتی را در قبال کنترل پاسپورت نخواهد  -

  .داشت
  . هزینه آن بعهده مسافر می باشد سال الزامی و 05بیمه مسافرتی برای افراد باالی  -
  . تخته بوده و نفر سوم از تخت اضافه استفاده می نماید 2کلیه اتاق ها  -

 در صورت عدم صدور ویزا از طرف سفارتخانه ، مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام می گردد

 : گشت ها
 

نمای بیرونی کلیسای سنت باسیل ، مقبره لنین ، بازدید از محوطه کرملین با ورود به کلیساها بازدید از میدان سرخ ، گشت مسکو : 
، مقبره سرباز گمنام و باغ آلکساندر ، بازدید از پارک پیروزی ، خیابان آربات ، تپه گنجشک ، کلیسای عیسی منجی و بازدید از 

 ی رویایی رادیسون رویال بر روی رودخانه مسکوهمراه با گشت کشت،  مطرح و تاریخی مترو مسکو ایستگاههای
بازدید از کلیسای کازان ، خیابان نوسکی ، جزیره واسیلی ، نمای بیرونی کلیسای اسـحاق ، بازدید از موزه  : گشت سنت پترزبورگ

  هرمیتاژ و فروشگاه صنایع دستـی ، بازدید از پارک فواره ها پترهوف ، ساحل خلیج فنالند


