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 هتل
سرو
 یس

 دوتخته

 هرنفر

 یک تخته

 هر نفر
 کودک بذون تخت کودک باتخت

 ّتل

 4 

 ستارُ
BB 

یَرٍ 191.1  

+ 

تَهاى 090119111  

یَرٍ 194.1  

+ 

تَهاى 090119111  

یَرٍ 19101   

+ 

تَهاى 198119111  

یَرٍ 401  

+ 

تَهاى 0019111  

 برًاهِ سفر

 روز اول
 پرٍار بِ بَداپست ٍ اًتقال بِ ّتل 

 گشت کرٍز شباًِ ٍ صرف شام بِ ّوراُ اجرای هَسیقی زًدُ 

بَداپست بِ ّوراُ راٌّوای هحلی ، شاهل بازدید از : هیداى قْرهاًاى ، ًوای بیرًٍی ًین رٍزی در شْر  گشت روز دوم
  ساذتواى پارلواى ، کلیسای استفاى ، کلیسای هاًیاژ ٍ کاخ سلطٌتی بَدا

  آزاد )گشت اذتیاری( روز سوم

 تراًسفر زهیٌی بَداپست بِ ٍیي با اتَبَ س اذتصاصی تَریستی  روز چهارم
 شْر ٍیي ٍ بازدیداز ذیاباى ریٌگ ٍ تاالر شْر گشت آشٌا سازی 

 توام رٍز شْر ٍیي ٍ بازدید از کاخ شًَبرٍى ، کاخ بلَدر ، هَزُ  ّای دٍقلَگشت  روز پنجم
 ّوراُ با صرف قَُْ بِ سبک اتریشی در کافِ هحلی 

 تراًسفر از ّتل ٍیي بِ فرٍدگاُ جْت بازگشت روز ششم
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 اطالعات پرٍاز

 زهاى رسیدى زهاى حرکت تارید حرکت هسیر پرٍاز شوارُ پرٍاز

QR 0491 
QR 0199 

 دٍحِ –تْراى 
 بَداپست -دٍحِ 

 97تیر  18
 97تیر  18

 صبح 05:25
 صبح 08:25

 صبح 06:00
 ظْر 12:55

QR 0186 
QR 0482 

 دٍحِ –ٍیي 
 تْراى -دٍحِ 

 97تیر  23
 97تیر  24

 شب  22:40
 صبح 08:00

 باهداد 04:55
 ظْر 11:35

 خدمات تور:
 ٍیشای شٌگي  – بزای تواهی هدت سفز هسافزتی بیوِ -ستارُ ٍالع در هزوش شْز با صبحاًِ  4الاهت در ّتل  –َّاپیوا  بزگشت ٍ رفت بلیط

  ارائِ سین وارت –بزای توام هدت سفز  سباى فارسی لیدر

 (ٍیيگشت در  0، بَداپستگشت در  0)   گشت شْزی 4 

 : مدارک مورد نیاز
 ی توىي هالی صادرُ اس بیي الولل وارت حساب سپزدُ بِ ّوزاُ گَاّ –هَجَدی حساب( ) التیي يتوى-هاِّ  .پزیٌت باًىی  –سٌد هالىیت 

 گَاّی اشتغال یا جَاس وار   –سَابك شغلی  –سَابك بیوِ ای  -باًه هزبَطِ 
 پاسپَرت  –عىس  شٌاسٌاهِ 

 در صَرتیىِ هسافز داًشجَ باشد گَاّی تحصیلی الشاهیست

 : توضیحات
 

 سفارت دفتز ٍ ّشیٌِ وارهشدبزساًٌد هسافزاى هی بایست جْت اًگشت ًگاری در هَعد همزر در هحل سفارت حضَر بِ ّن(VFS)  ُبِ عْد 
 هسافز هی باشد

  سفز بزای تواهی هسافزاى الشاهیستارائِ ضواًت ًاهِ باًىی باسگشت اس 
ٍسفارت بِ عْدُ هسافزیي هی باشد قعَارض خزٍح اس وشَر ، ّشیٌِ تزجوِ هدارن ٍ صٌد 
 گزدد ّشیٌِ پزٍاس جداگاًِ هحاسبِ هی 
  پذیزد هی الشاهی است ٍ هابمی ّشیٌِ ّا بعد اس صدٍر ٍیشا اًجامًفز ّز% اس ول ّشیٌِ تَر بزای 01در سهاى ثبت ًام پزداخت 

 


