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تور اسپانیا

تاریخ  تختسال بدون4-2 سال با تخت11-4
1هر نفر در اتاق 

تخته
تخته2هر نفر در اتاق  مدت

فروردین10اسفند الی 29
+  یورو 1،390

یورو9،990،000
+  یورو 2،990

تومان9،990،000

+  یورو 4،590
11،990،000

تومان

+  یورو 3،290
تومان11،990،000

روز11
شب مادرید3
شب تنریف 3
(جزایر قناری)
شب بارسلون4

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
.گرددو مابقی مسترد می یورو کسر 250مربوطهعدم 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
ررسی نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری است که پس از ببرای هر ارائه ضمانت بازگشت از سفر (5

.مدارک مبلغ آن اعالم میگردد
.قبل از حرکت می باشدحداقل یکماه ثبت نام تا فرصت ( 6

:برنامه سفر
:روز اول

حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به مادرید ، انتقال به هتل
:روز دوم

شت شهری مادرید شامل بازدید از خیابان گرندویا، میدان شهرداری ، میدان گاوبازی ، بازار سن میگل ، رویال پالماس ، معبد 
... دبود ، میدان اسپانیا و 

:روز سوم و چهارم 
انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تنریف ، انتقال به هتل-زبانشهری تولدو همراه با راهنمای محلی و فارسی گشت 

:روز پنجم
انا مونتیخوِ،پیکو وی ،( سینچادو)گشت شهری تنریف شامل بازدید از کلیسای ایگلسیا دو مونسترا ، پارک لورو ، روکو سینکادو

...موزه ی سی ینسیا و آماریا ،
:روز ششم و هفتم

هتلانتقال به فرودگاه جهت پرواز به بارسلون ، انتقال به -آزادوقت 
روز هشتم

، میدان کاتالونیا شهری بارسلون شامل بازدید از دهکده اسپانیایی ، بندر بارسلونا ، خیابان رامبال ، خیابان و پارک گائودیگشت 
وقت ازاد-ساگرادافامیلیشهری بارسلون شامل بازدید از کلیسای گشت : روز نهم و دهم

تهرانبه بازگشت:روز یازدهم
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