آنامهرپرواز

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

تور سوئیس
 11-4سال با تخت

 4-2سال با تخت

تاریخ
حرکت

یورو790
تومان4/690/000

یورو390
تومان4/690/000

 24آبان

یورو690
تومان4/690/000

یورو390
4/690/000تومان

16آذر

یورو390
تومان4/690/000

 8آذر
22آذر

مدت و مسیر تور

*

پرواز

هر نفر در اتاق  2تخته

سوئیس 6-روز
 4شب زوریخ

4

آلیتالیا

 890یورو
4/990/000تومان

سوئیس 5-روز
 4شب زوریخ

4

ترکیش

790یورو
4/990/000تومان

1390یورو
4/990/000تومان

سوئیس 6-روز
 3شب زوریخ 2،شب ژنو

4

آلیتالیا

890یورو
4/990/000تومان

1590یورو
4/990/000تومان

یورو790
تومان4/690/000

سوئیس  8-روز
 2شب ژنو-لوزان 2+شب 4
اینترالکن 3+شب زوریخ

ترکیش

1490یورو
5/690/000تومان

2290یورو
5/690/000تومان

یورو1290
تومان5/390/000

790یورو
تومان5/390/000

23آذر

4

ترکیش

1490یورو
5/690/000تومان

2590یورو
5/690/000تومان

یورو1390
تومان5/390/000

یورو790
تومان5/390/000

15آذر

 1590یورو
5/690/000

2390یورو
5/690/000تومان

یورو1490
تومان5/390/000

یورو690
تومان5/390/000

 15آذر

یورو1490
5/690/000تومان

2590یورو
5/690/000تومان

یورو1390
تومان5/390/000

یورو790
تومان5/390/000

 15آذر

1690یورو
4/990/000تومان

2390یورو
4/990/000تومان

یورو1490
تومان4/690/000

یورو790
تومان4/690/000

 16آذر

سوئیس -اتریش 7-روز
 3شب زوریخ 3+شب وین
سوئیس -ایتالیا 8-روز
 4شب زوریخ 3+شب رم

4

سوئیس –هلند 8-روز
 4شب زوریخ 4+شب
پاریس

4

سوئیس-فرانسه 9-روز
 4شب زوریخ 4+شب
پاریس

4

سوئیس-آلمان-اتریش-
 12روز
 2شب ژنو 3+شب
4
لوسرن 3+شب مونیخ3+
شب وین
سوئیس-فرانسه-ایتالیا-
 13روز
4
 4شب زوریخ 4+شب
پاریس 4+شب رم
سوئیس -فرانسه-
ایتالیا-اسپانیا 17-روز
 4شب زوریخ 4+شب
4
پاریس 4+شب رم4+
شب بارسلون

آلیتالیا

ترکیش

ترکیش

هر نفر در اتاق  1تخته

آبان،آذر 97

1590یورو
4/990/000تومان

ترکیش

2090یورو
5/690/000تومان

3190یورو
5/690/000تومان

یورو1890
تومان5/390/000

یورو890
تومان5/390/000

 23آذر

ترکیش

یورو2490
تومان4/990/000

یورو3690
تومان4/990/000

یورو2290
تومان4/690/000

یورو990
تومان4/690/000

16آذر

ترکیش

یورو2990
تومان4/990/000

یورو4290
تومان4/990/000

یورو2790
تومان4/690/000

یورو1590
تومان4/690/000

 16آذر

خدمات  :پرواز رفت و برگشت هواپیما  ،ا قامت در هتل با صبحانه ،ترانسفر های بین شهری و گشت
ها و بازدید ها ،راهنمای فارسی زبان و راهنما محلی ،اخذ روادید  ،بیمه.
سفارت  +ترجمه مدارک به عهده مسافر می باشد.
هزینه
ورودی 6ماه اعتبار
رنگی با حداقل
پاسپورت
مهلت ثبت نام حد اکثر تا یک ماه پیش از تاریخ حرکت می باشد.
بدلیل نوسان نرخ ارز،امکان تغییر نرخ ریالی تور بر مبنای زمان ثبت نام وجود خواهد داشت.

آدرس :تهران،مفتح شمالی ،روبروی پمپ بنزین ،شماره  ،332طبقه اول

تلفکس021-88313826 :

www.anamehrparvaz.com
info@anamehrparvaz.com

