
 تاریخ حرکت
نوع 

 تور

سال 2هزینه کودک زیر   

 بلیط

سال 22-2هزینه برای   

 هزینه خارج از کشور + بلیط

 هزینه بزرگسال 

 هزینه خارج از کشور+ بلیط
و مسیر تورمدت   کد تور 

تومان L 000/572 اردیبهشت 1 + تومان 000/572/1   
+ مانتو 000/192/5  

یورو 5830   
 روز فرانسه 3

 شب پاریس( 7) 
IR1414 

 اردیبهشت  11

 خرداد 11
S 000/572 تومان + تومان 000/572/1   

+ تومان 000/192/5  

یورو 5130   
 روز فرانسه 3
 شب پاریس( 7)

IR1415 

تومان S 000/552 خرداد 11 + تومان 000/792/1   
+ تومان 000/152/5  

یورو 5570   
 فرانسه –ا روز ایتالی 10

 شب پاریس( 2شب رم + 4)
IR1416 

 خرداد 01

تومان GL 000/492 تیر 12 + تومان 000/932/1   
+ تومان 000/882/5  

یورو 1930   
 روز روسیه 3
 شب مسکو( 8شب سنت پترزبورگ +  4)

IR1417 

تومان S 000/872 خرداد 01 + تومان 000/372/1   
+ تومان 000/892/5  

یورو 5530   
 هروز فرانس 3
 شب پاریس( 7)

IR1418 

تومان L 000/592 خرداد 01 + تومان 000/572/1   
+ تومان 000/132/5  

یورو 8890   

 روز ایتالیا 10
شب  5پیزا +  –شب فلورانس  5شب رم + 8)

 شب میالن( 5ونیز + 

IR1419 

تومان L 000/592 خرداد 01 + تومان 000/392/1   
+ تومان 000/572/5  

یورو 8590   
 فرانسه –الیا روز ایت 10

 شب پاریس( 2شب رم +  4)
IR1420 

تومان L 000/892 تیر 1 + تومان 000/832/5   
+ تومان 000/432/5  

یورو 8590   
 فرانسه –روز اسپانیا  10

 شب پاریس( 2شب بارسلون +  4)
IR1421 

تومان S 000/872 تیر 10و  1 + تومان 000/372/1   
+ تومان 000/892/5  

یورو 5130   
 انسهروز فر 3
 شب پاریس( 7)

IR1422 

تومان L 000/552 تیر 4 + تومان 000/732/1   
+ تومان 000/132/5  

یورو 8590   

 فرانسه –بلژیک  –روز هلند  10
 –شب بروکسل  5شب آمستردام +  8)

 شب پاریس( 4لوکزامبورگ + 

IR1423 

تومان L 000/232 تیر 11 + تومان 000/292/8   
+ تومان 000/492/4  

ویور 5930   
 ایتالیا –روز اسپانیا  9
 شب رم(  4شب بارسلون +  4)

IR1424 

تومان L 000/552 تیر 12 + تومان 000/732/1   
+ تومان 000/132/5  

یورو 5990   

 فرانسه –بلژیک  –روز هلند  10
 –شب بروکسل  5شب آمستردام +  8)

 شب پاریس( 4لوکزامبورگ + 

IR1425 

تومان L 000/552 تیر 12 + تومان 000/372/1   
+ تومان 000/592/5  

یورو 5490   
 روز فرانسه 3
 شب پاریس( 7)

IR1426 

تومان L 000/552 تیر 12 + تومان 000/872/5   
+ تومان 000/232/5  

یورو 5930   
 اسپانیا –روز فرانسه  9
 شب بارسلون( 4شب پاریس +  4)

IR1427 

تومان L 000/432 تیر 12 + تومان 000/872/8   
+ نتوما 000/532/4  

یورو 8330   

 دانمارک –نروز –سوئد–روز فنالند 18
شب  1شب اسلو +  8شب هلسینکی +  8)

 شب کپنهاگ( 5کروز + 

IR1428 

تومان L 000/552 خرداد 12 + تومان 000/792/1   
+ تومان 000/152/5  

یورو 5990   
 فرانسه –روز ایتالیا  10

 شب پاریس( 2شب رم +  4)
IR1429 

 

GH 



ورودیه  –دیدار از جاذبه های جهانگردی هر شهر طبق برنامه تور  –ستاره )صبحانه کامل(  2و  4اقامت در هتل های  –یط رفت و برگشت هواپیما بلخدمات تور شامل: 

راهنمای ایرانی و محلی همراهی  –عوارض فرودگاهی خارج از کشور  –انتقال از فرودگاه به هتل ها و بالعکس  –محل های مورد بازدید و پیش بینی شده در برنامه تور 

 انعام راننده و راهنمای محلی و ترجمه مدارک مورد نیاز سفارتخانه –بیمه مسافرتی  –اخذ ویزا  –هزینه های باربری در هتل ها  –

 توضیحات: 

 ( نوع تورGL: GRAND LUXURY IN 5 STAR HOTELS / L: LUXURY IN 5 STAR HOTELS / S: SUPERIOR IN DELUXE 4 STAR HOTEL)  

  سال به شرح زیر محاسبه می شود. 15هزینه ارزی برای کودکان تا زیر 

 اتاق ) یک تخت کامل( استفاده کند هزینه ارزی برابر بزرگساالن دریافت خواهد شد. 5/1در صورتی که کودک در هر سن از 

 از تخت(% مبلغ ارزی بزرگساالن دریافت می شود. )بدون استفاده 50سال  4تا زیر  5از کودکان 

 % مبلغ ارزی بزرگساالن دریافت می شود. )با استفاده از تخت سوم در اتاق والدین( 70سال  15تا زیر  4از کودکان 

 .مبنای محاسبه سن کودکان تاریخ حرکت است 

  

14211123220دورنگار :           14211111233 – 142 1213فلکه بزرگ          خط ویژه :  –آدرس: ولیعصر   

 

 


