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 سرویس درجه نام هتل
 دوتخته

 هرنفر

 یک تخته

 هر نفر

 کودک

 با تخت
 کودک بذون تخت

NOVOTEL WIEN HAUPTHNHOF 
RENAISSANCE WIEN HOTEL 4* BB 

  990 یَرٍ

+ 

تَهاى  1.490  

  1190 یَرٍ

+ 

تَهاى  1.490 

  790 یَرٍ

+ 

تَهاى  1.490 

  690 یَرٍ

+ 

تَهاى  1.240 

 برًاهِ سفر

 بستِ خَش آهذگَیی ضاهل سین کارت ٍ کارت تردد ضْری ارائِ  –ي ٍ اًتقال بِ ّتل یپرٍاز از تْراى بِ ٍ روز اول

 آضٌا سازیگطت 

 روز دوم

 از :توام رٍز ضْر ٍیي بِ ّوراُ صرف ًاّار ضاهل بازدیذ گطت 
 از زیبا تریي بٌاّای هعواری سبک بارٍکBelvedere Palaceهحَطِ کاخ بلَدر 

Hundertwasser Hause  خاًِ ّایی با ّارهًَی طبیعت، استفادُ جسَراًِ از رًگ ّا ، 
 Stadtpark –هجلس ٍ ضْرداری واى ساخت –ّای دٍقلَ هَزُ  – Hofburgخیاباى ریٌگ ٍ اهاکي دیذًی ضاهل کاخ 

 گطت کطتی تفریحی رٍدخاًِ داًَب  
 ، ٍاقغ در کوربٌذ سبس ارٍپا از کَّپایِ ّای رضٌِ کَُ آلپ ٍ صرف ًاّار Wienerwaldسفر بِ جٌگل ّای 

 روز سوم

 گطت توام رٍز ٍ بازدیذ از :
 هتری  65تجربِ هٌظرُ ای زیبا از ضْر ٍیي ٍ رٍد داًَب در ارتفاع  -Praterچرخ ٍ فلک 

Reichsbrucke  دٍقلَ برجْای  –هعرٍفتریي پل هعلق ضْر ٍیيDC Tower  -  بخص  ٍساختواى ّای سازهاى هلل
 قذیوی رٍدخاًِ داًَب

 سفر بِ بام ٍیي 
 صرف قَُْ بِ سبک اتریطی 

 هعرٍفتریي بازار سٌتی ضْر ٍیي Naschmarktبازدیذ از 
 ضاّی اتریصاقاهتگاُ تابستاًی پادآخریي  –بازدیذ از کاخ ضًَبرٍى 

  اختیاری گطت  –رٍز آزاد  روز چهارم

 اًتقال بِ فرٍدگاُ ٍ پرٍاز بِ تْراى روز پنجم

 خدمات تور:
ّوراُ راٌّوا  تِ ٍیيشْرتوام رٍز در گشت  2 –تیوِ هسافرتی  -ٍیسای شیٌگي  -فرٍدگاّی  تراًسفر -ستارُ تا صثحاًِ  4شة اقاهت در ّتل  4

 )صرف ًاّار ٍ قَُْ(
 

 : مدارک مورد نیاز
هاِّ  3پریٌت تاًکی  –سٌد هالکیت 

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

 پاسپَرت  –عکس  شٌاسٌاهِ  –جَاز کار 
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 250سال  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 


