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وارنا-بلغارستان تور 
آنامهرپرواز

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

سال بدون تخت2-4 سال با تخت5-12 سینگل تخته2 سرویس هتل

2/750/000 3/670/000 7/850/000 5/300/000 BB Hotel Holiday Park 

2/750/000 4/800/000 6/460/000 5/350/000 BB Hotel Palma  4* A+

2/850/000 4/700/000 7/600/000 5/900/000 BB Hotel Shipka 4* A+

2/800/000 3/880/000 8/200/000 5/600/000 BB Hotel Central 4* +

2/800/000 4/200/000 10/400/000 7/300/000 BB

Hotel Double Tree by Hilton 
(97مرداد 31شروع از) 4* (DLX) 

++ (5)

2/900/000 4/250/000 9/050/000 6/800/000 HB+ Hotel Luna  4* A++

2/800/000 4/360/000 9/900/000 6/850/000 BB Hotel Golden Line  4* A+

2/900/000 4/100/000 10/970/000 7/300/000 ALL Hotel Central 4* +

2/950/000 4/600/000 10/600/000 7/500/000 UALL Hotel Elena 4* (TOP)++

2/850/000 4/540/000 -
7/880/000

UALL
Prstige Hotel & Aquapark (APP) 
4* (DLX) ++  

2/850/000 4/670/000 8/700/000 6/800/000 ALL Hotel Royal 4* A++

2/850/000 4/680/000 9/620/000 7/850/000 ALL Hotel Arena Mar 4* (TOP)++

2/900/000 5/450/000 8/999/000 8/690/000 ALL
Hotel Astoria Mare 4* (DLX) ++  

2/850/000 4/900/000 10/760/000 8/470/000 ALL Hotel Palm Beach 4* A+

3/200/000 5/200/000 13/300/000 8/150/000 ALL
Hotel Marina GrandBeach(SV) 4* 
(DLX) ++ (5)

3/250/000 5/080/000 10/950/000 8/450/000 UALL Hotel Kaliakrapalce 4* (DLX) +

4/750/000 5/450/000 11/600/000 8/500/000 BB Hotel Internationa 5* (DLX) ++

5/400/000 6/650/000 14/700/000 10/400/000 ALL Hotel International 5* (DLX) ++
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.به علت متغییر بودن نرخ روزانه پروازها و هتل ها در برخی از روزهای هفته، جهت تعیین هزینه نهایی با ما تماس بگیرید

تومان900/000معادل  INFمبلغ •
سال مبلغ 55عالوه بر هزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافرین •

.تومان مازاد دریافت خواهد شد60/000
•CHECK IN و 14:00ساعتCHECK OUT  می باشد12:00ساعت.
کت مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر سا آژانس همکار می باشد و شر•

ولیتی انامهرپرواز در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسئ
.نخواهد داشت

.از مبلغ تور هنگام درخواست الزمی می باشد% |50ارسال •
عهدی را در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری، شرکت آنامهرپرواز هیچگونه ت•

شب کنسلی هتل 2+در صدور روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت و 
.دریافت می گردد

.پس از صدور ویزا هیچ مبلغی مسترد نخواهد داشت: شرایط کنسلی•

:مدارک مورد نیاز

رنگی زمینه سفید۳×4عکس تمام رخ قطعه 1•
اشتغال به کارگواهی •
ماه اعتبار از زمان خروج مسافر از بلغارستان۳پاسپورت با حداقل اصل •
-ریکاآم-قبرس–رومانی -بلغارستان–شنگن ) صفحه اول پاسپورت و ویزا ها کپی •

(کانادا
شناسنامه صفحه اول و دومکپی •
ماه اخیر۳بانک برای حداقل گواهی •
درس ، آدرس محل کار، آ{ نام شرکت-زمینه فعالیت-سمت} شغل)مسافر مشخصات •

(منزل، با ذکر شماره تلفن ها
وطه هماهنگ برای کشور بلغارستان سپردن ضمانتنامه الزامی با کانتر مرب: مهم•

.نمائید
روز کاری10زمان اخذ ویزا مدت •


