تور
آنامهرپرواز

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

مدت

 11روز

 5شب پاریس
 2شب بروکسل
 3شب آمستردام

فرانسه+بلژیک+آمستردام

هر نفر در اتاق  2تخته

11,990,000
تومان 2,690+یورو

هر نفر در اتاق 1
تخته

11,990,000
تومان 3,790+یورو

 4-11سال با تخت

9,990,000
تومان 1,990+یورو

 2-4سال بدون تخت

9,990,000
تومان 1,290+یورو

نوروز 99
تاریخ

 26اسفند الی 7فروردین

خدمات :
بلیط رفت و برگشت هواپیما  ،اقامت در هتل  4ستاره با صبحانه  ،ترانسفر های فرودگاهی و زمینی  ،راهنمای فارسی
زبان ،اخذ ویزای شنگن،بیمه مسافرتی،گشت شهری.

نکات مهم:
 )1پرداخت مبلغ ریالی هنگام ثبت نام ضروری است.
 )2درصورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه 250یورو کسر و مابقی مسترد می گردد.
 )3مسافران موظف اند در وقت تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت حضور داشته باشند.
 )4اصل مدارک مسافران تا زمان بازگشت نزد آژانس باقی می ماند.
 )5ارائه ضمانت بازگشت از سفر برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری است که پس از بررسی
مدارک مبلغ آن اعالم میگردد.
 )6فرصت ثبت نام تا حداقل یکماه قبل از حرکت می باشد.

برنامه سفر:
روز اول:
حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به پاریس  ،انتقال به هتل ،گشت کوتاه
روز دوم:
بازدید از کلیسای نوتردام ،بلوار سن ژرمن ،خیابان ریوولی و کلیسای ساکره کور ،شانزه لیزه نوشیدن قهوه در کافه
روز سوم:
بازدید از خیابان شانزه لیزه ،برج ایفل ،ساختمان اپرای گارنیه ،دروازه پیروزی و میدان کنکورد
روز چهارم:
بازدید از بخش هایی از موزه ی لوور،لبخند مونالیزا،قبرستان پرالشز که آرامگاه صادق هدایت می باشد.گشت انتخابی دیزنی لند
روز پنجم:
وقت آزاد،گشت انتخابی بازدید از موزه ی اورسی و در صورت تمایل نوشیدن قهوه های فرانسوی
روز ششم:
حرکت به سمت بروکسل،عکس یادگاری کنار بنای اتومیوم
روز هفتم :گشت در شهر و بازدید از میدان اصلی شهر ،ساختمان کاخ عدالت و سایر جاذبههای این شهر زیبا
روز هشتم :حرکت سمت آمستردام،توقف کوچک در الهه و دیدن کوتاه،رسیدن به هتل در آمستردام
روز نهم :بازدید از میدان دام ،کلیسای اود کِرک ،کانالهای متعدد شهر و قصر سلطنت،وقت آزاد که میتوان به قایق سواری،دیدار از آسیاب
بادی یا موزه ی مادام توسو پرداخت
روز دهم و یازدهم :بازدید از باغ کوکنهوف،تایم برای خرید و گشت –بازگشت به تهران

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

تلفکس021-88313826 :

www.anamehrparvaz.com
info@anamehrparvaz.com

