
 

 

 

 
 

 

 . ، راهنمای فارسی زبان ، ویزا ، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل با صبحانه بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی : خدمات تور

رنگی زمینه  4*6، دو قطعه عکس  پاسپورتهای جدید 2ماه اعتبار همراه با امضای دارنده پاسپورت در صفحه  7اصل گذرنامه با حداقل  :  مدارک مورد نیاز

ماه گردش آخر حساب جاری با  6، پرینت  ، گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی به زبان انگلیسی )ذکر سمت و میزان حقوق الزامیست( سفید، اصل شناسنامه

،  منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن، مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس  میلیون تومان 7ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و درج مهر شعبه و با حساب حداقل 

   . روز کاری می باشد 7، مدت زمان اخذ ویزا  گذرنامه قدیمی ممهور به سایر ویزاها
 

 : توضیحات

     . می باشد هزار تومان INF ، 555نرخ  -1
 . سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد 65صدور بیمه برای افراد باالی  -2
در غیر اینصورت  مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافرو آژانس ثبت نام کننده می باشد -3

 . مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد
 . باشد % مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می55پرداخت  -4
 . یک اتاق هزینه به صورت بزرگسال محاسبه می گرددکودک با تخت به همراه خانواده در  2معیار نرخ  -5

 . در برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود -6

ویزا + هتل می  هزینه ها شامل خسارت بلیط + در صورت مرفوضی ویزا و یا  اعالم کنسلی از طرف مسافر ، -7
 باشد .

ر فرودگاه الرناکا هیچگونه مسئولیتی بعهده آژانس نمی باشد و هیچ گونه در صورت دیپورت شدن مسافران د -8
 .وجهی مسترد نمی گردد 
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 بدون تخت6تا  2کودک  با تخت12تا  6کودک  تخته 1هر نفر در اتاق تخته 2هر نفر در اتاق درجه هتل

NAVARRIA 3*/BB 111/101/1 111/051/1 111/001/3 111/001/3 

AJAX HOTEL 4*/BB 111/551/1 111/001/4 111/101/4 111/101/4 

MEDITERRANEAN BEACH 4*/BB 111/051/4 111/401/6 111/001/3 111/001/3 

ATLANTICA MIRAMARE 4*/BB 111/601/4 111/601/5 111/401/1 111/401/1 

ELIAS BEACH 4*/ALL 111/401/5 111/001/6 111/601/1 111/001/3 

ST.RAPHAEL 5*/BB 111/301/5 111/401/0 111/051/1 111/001/3 

THE ROYAL APOLLONIA 5*/BB 111/001/4 111/451/6 111/451/1 111/001/3 

AMATHUS 5*/BB 111/401/3 111/601/0 111/001/3 111/001/3 

FOUR SEASONS 5*/BB 111/101/0 111/151/34 111/001/3 111/001/3 

 

 لیماسول روز 8و  شـب 7

 اروپایی ( قبرس)  
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 تیر 2 شروع پرواز :

 جمعه ها روز پرواز :


