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تورایتالیا
تاریخ  تختسال بدون4-2 سال با تخت11-4

1هر نفر در اتاق 
تخته تخته2هر نفر در اتاق  مدت

اسفند6اسفند الی 28
+  یورو 690

تومان9،990،000
+  یورو 1،990

9،990،000
تومان

+  یورو 2،990
11،990،000

تومان

+  یورو 2،190
تومان11،990،000

روز8
شب فلورانس2

شب ونیز2
شب رم3

آنامهرپرواز
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

:خدمات
فارسی راهنمای فرودگاهی و زمینی ، های ، ترانسفر صبحانه ستاره با 4در هتل اقامت و برگشت هواپیما ، بلیط رفت 

.زبان، اخذ ویزای شنگن،بیمه  مسافرتی،گشت شهری

:مهمنکات 
.مبلغ ریالی هنگام ثبت نام ضروری استپرداخت ( 1
.یورو کسر شده و مابقی هزینه ها مسترد میشود250مربوطه  عدم صدور روادید از طرف سفارت درصورت ( 2
.موظف اند در وقت تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت حضور داشته باشندمسافران ( 3
.مدارک مسافران تا زمان بازگشت نزد آژانس باقی می مانداصل ( 4
بررسی نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری است که پس ازبرای هر ارائه ضمانت بازگشت از سفر (5

.مبلغ آن را به اطالع مسافران محترم می رسانیممدارک 
.قبل از حرکت می باشدحداقل یکماه ثبت نام تا فرصت )6

:برنامه سفر
:روز اول

ونیز، با قایق مسیر جالب را به سوی شهر می رویمضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به 
:روز دوم

و همچنین برج (یا دوج)با ورود به این میدان  ،کاخ دوکال . میدان سن مارکوخوردن یک صبحانه ایتالیایی  ، گشت در شهر ونیز ،بازدید از 
متری و کلیسای سنت مارک را می بینیم ، بازدید از محله مارکوپولو 100ناقوس 

:روز سوم.
صرف صبحانه ،حرکت با اتوبوس های توریستی به سمت فلورانس ، رفتن به هتل،گشت در اطراف هتل و آشنایی با محله های اطراف

:چهارم و پنجم
و یکل آنژمجسمه مرمری داوود مکلیسای سانتاماریا دل فیوره،بازدید ازصرف صبحانه ، گشت شهری در فلورانس،بازدید ازنمای بیرونی

ترانسفر زمینی به رم،گذر از خیابان ها و گشت کوتاهی در شهر،بازگشت به هتل-محله دانته
روز ششم

خ بناپارتکاوکاخ جنرالیوپله های اسپانیایی، کلیسای سن پیتر و بازدید از میدان ونیزشامل  کاخ ونیتزیابازدید از چشمه عشاق، 
روز هفتم 

ازدید می ، آمفی تئاتری بیضی شکل که جنگ های گالدیاتورها در آنجا برگزار می شد ببنای کولوسئومگشت شهری رم شامل بازدید از
کنیم 

بازگشت به تهران: روز هشتم
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