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

تخته تخته2هر نفر در اتاق  مدت

فروردین7اسفند الی 28
+  یورو 790

تومان9،990،000
+  یورو 1،890

تومان9،990،000
+  یورو 2،990

11،990،000
تومان

+  یورو 2،190
تومان11،990،000

روز 9
شب پاریس4
-شب زوریخ 4

لوسرن

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

:نکات مهم
.پرداخت مبلغ ریالی هنگام ثبت نام ضروری است( 1
.یورو کسر و مابقی مسترد می گردد250درصورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه( 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
ررسی   ارائه ضمانت بازگشت از سفر برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری است که پس از ب(5

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

:برنامه سفر
:روز اول

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

گشت شهری پاریس شامل بازدید از طاق پیروزی ، میدان شارل دوگل ، خیابان شانزه لیزه ، پل الکساندر ، میدان کنکورد ، باغ تویلری ، 
...برج ایفل و موزه عطر فراگونارد و میدان تروکادرو 

:روز سوم
گشت شهری پاریس شامل قایق سواری بر روی رودخانه سن و بازدید از موزه ی لوور ، میدان سن میشل و سن ژرمن، باغ لوکزامبورگ، 

...، تپه مونمارتر و کلیسای قلب مقدس و ( از بیرون)دانشگاه سوربن ، معبد پانتئون ، کلیسای نتردام 
:روز چهارم و پنجم

ترانسفر زمینی با قطار به زوریخ ، انتقال به هتل-ورسایتور انتخابی کاخ -آزاد وقت 
روز ششم

...کلیسای فرومونستر و،Rheinfallگشت شهری شامل بازدید از کلیسای مرکزی شهر ، دریاچه زوریخ ، ایستگاه قدیمی قطار ، آبشار 
:روز هفتم و هشتم 

وقت آزاد-گشت شهری لوسرن و بازدید از کوه ریگی همراه با ناهار
:روز نهم
به فرودگاه جهت پرواز به تهرانانتقال 
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