
 

 

 

  

 

 خدمات تور:

با بزرگترین هواپیمایی جهان دبی  –کازابالنکا  –و دبی  777، تهران با بوئینگ تهران  –دبی  –بلیط هواپیمایی امارات از تهران 

هار یا شام در وعده نا 4گشت کامل +  4ستاره ،  5شب اقامت در هتل با صبحانه بوفه در لوکس ترین هتل های  7،  083ایرباس 

بازدید از شهر کازابالنکا ، رباط ، مراکش ، صوئرا ، گشت های شهری در هر شهر ، یک گشت نیم روز در  5رستوران های محلی + 

نیم روز در مراکش و یک گشت تمام روز در صوئرا ، + کازابالنکا ، یک گشت تمام رو.ز در رباط ، یک گشت تمام روز و یک گشت 

هزار یورو + ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی + راهنمای مجرب  03مه مسافرتی تا سقف تی کشور مغرب + بیاخذ ویزای توریس

فارسی زبان از تهران تا پایان سفر به همراه راهنمای محلی در کشور مغرب + کلیه ورودیه های اماکن دیدنی مطابق با برنامه سفر 

فرودگاهی + انتقال بین شهری و برگزاری گشت ها با اتوبوس مجهز توریستیاتاق + انتقال  + سیم کارت کشور مغرب به ازای هر  

 

 توضیحات:

.داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد ( 1  

.به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد ( 2  

.ج از کشور به عهده مسافر می باشد ماه از تاریخ سفر ( و ممنوعیت خرو 7کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار )  (0  

.پرواز و هتل گارانتی می باشد و هرگونه تغییر و کنسلی با سوخت کامل می باشد ( 4  

 

 مدارک الزم جهت اخذ ویزا : 

( گواهی اشتغال به 0رنگی زمینه سفید  0*4( سه قطعه عکس تمام رخ  2اخذ گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار از پایان سفر ( 1

  . ( صورت حساب سه ماه اخیر ترجمه به انگلیسی 4با ترجمه رسمی به زبان انگلیسی  کار یا تحصیل

 

 

 

 

سال بدون تخت 6تا  2کودک  تخت باسال  6تا  2کودک   تخته1هرنفر در اتاق   تخته2هرنفر در اتاق    هتل درجه 

333/454/4  333/444/7  333/444/7  333/144/6  5* 
FARAH ( CASABLANCA ) 

KENZI FARAH ( MARRAKESH ) 

333/524/4  333/104/5  333/424/8  333/644/6  5* 
MOVENPICK ( CASABLANCA ) 

MOVENPICK ( MARRAKESH ) 

333/844/4  333/784/5  333/144/13  333/644/7  5* 
SOFITEL ( CASABLANCA ) 

SOFITEL ( MARRAKESH ) 

24/38/46تاریخ صدور:   

46دی ماه تا : اعتبـار پکیج  

ویژه مسافران: ـوع پکیجـن  

روز 8شب و  7 مراکشتور   آذر و دی ماه ویژه   


