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اایتالیتور 
تاریخ حرکت سال2کودک زیر 

سال بدون 2-4
تخت

تختسال با 4-11 تخته1هر نفر در اتاق 
2هر نفر در اتاق 

تخته
* مدت و مسیر تور

مهر19و 5

آبان7و 3

و 1
آذر29و15

تومان790/000
یورو590

تومان4/690/000

یورو990

تومان4/590/000

یورو1990

تومان4/990/000

یورو1390

تومان4/990/000
4

(روزه7)ایتالیا

شب رم3

شب فلورانس1

شب ونیز2

آنامهرپرواز
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

:خدمات
ی راهنما راهنمای فارسی زبان وفرودگاهی و زمینی ، های ، ترانسفر قامت در هتل با صبحانه با پرواز ترکیش ،ا و برگشت بلیط رفت 

.بیمه مسافرتی ، گشت های شهری و بین شهریاخذ روادید ، محلی ، 

اعتبارنکاتماه 6رنگی با حداقلپاسپورت 

ماه اعتبار6رنگی با حداقلپاسپورت 

:نکات مهم
.پرداخت مبلغ ریالی هنگام ثبت نام ضروری است(1
.در صورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مبلغ ورودی سفارت و هزینه های مربوط به ترجمه از مبالغ کسر و مابقی مسترد می گردد(2
.مسافران موظف اند در وقت تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت حضور داشته باشند(3
.اصل مدارک مسافران تا زمان بازگشت نزد آژانس باقی می ماند(4
تومان برای هر نفربه صورت ضمانت نامه بانکی ضروری است و در 100/000/000ارائه ی ضمانت بازگشت از سفر به مبلغ حداقل (5

.صورت نیاز به ضمانت نامه های بیشتر متعاقبا اعالم میگردد
.، امکان تغییر نرخ ریالی تور بر مبنای زمان ثبت نام وجود داردنوسان نرخ ارزبدلیل (6
.قبل از حرکت می باشدحداقل یکماه فرصت ثبت نام تا (7

:برنامه سفر
:روز اول

.فرودگاه رم ، استراحت کوتاه در هتل ، گشت کوتاه در رم 
:روز دوم

...بازدید از کلوسئوم ، رم باستان ، چشمه ی عشاق ، پله های اسپانیا و 
:روز سوم

...دومین گشت شهری رم ، بازدید از میدان و کلیسای سن پیتر ، معبد پانتئون و 
:روز چهارم

...تحویل اتاق ها و حرکت به سمت فلورانس و بازدید از کلیسای سانتا ماریا ، پل وه کیو ، میدان سینیورا و 
:روز پنجم

.تحویل اتاق ها و حرکت به سمت ونیز ، بازدید از برج کج پیزا و پس از رسیدن به ونیز گشت شهری کوتاه
:روز ششم

...بازدید از کلیسای سن مارکو ، گرند کانال ، پل ریالتو و 
:روز هفتم

.حرکت به سمت فرودگاه رم  و پس از آن فرودگاه اما خمینی  تهران


