
سال 22-2 تاریخ  
هزینه بزرگساالن+ بلیط 

 )تومان(
 کد تور پرواز برنامه سفر

 € 0971 + 333/963/4 333/888/0 اسفند 03
 فرانسه –روز ایتالیا  6

 AZ STD700 شب پاریس 4شب رم +  4

 € 0971 + 333/963/4 333/463/0 فروردین 8
 اسپانیا –روز ایتالیا  6

بارسلونشب  4شب رم +  4
 

AZ STD702 

 € 9971 + 333/963/4 333/869/0 فروردین 2
 آلمان -فرانسه  – روز ایتالیا 83

کلن -شب بن  2 –شب پاریس  4 – رمشب  0
 

AZ STD704 

 € 9971 + 333/663/2 333/489/2 فروردین 4
 فرانسه -سوئیس  –روز ایتالیا  82

شب پاریس 9 –زوریخ  شب 0+  لوکارنو -ونیز  –میالن شب  0
 

IR STD706 

 € 9971 + 333/363/0 333/442/2 فروردین 4
 اسپانیا -فرانسه  –روز پرتغال  83

بارسلونشب  0 -پاریس  شب  0سینترا +  -شب لیسبون  0
 

TK STD707 

 فروردین 4

933/998  

 + 
 نرخ پرواز به روز

933/998  

 + 
 نرخ پرواز به روز

+ 0971 € 
 اسپانیاروز  6

ماربه یاشب  0+  سویلشب  0+  ماالگاشب  2
 

TK STD709 

 فروردین 9

233/493  

 + 
 نرخ پرواز به روز

233/493  

 + 
 نرخ پرواز به روز

+ 0971 € 
 اتریش -روز مجارستان  6

وینشب  0+  براتیسالو -بوداپست شب  0
 

TK STD711 

 فروردین 9

833/990 

 + 
 نرخ پرواز به روز

833/990  

 + 
 نرخ پرواز به روز

+  0971 € 
 کره جنوبیروز  6

 جیجوشب  0+  سئولشب  0
 

EK STD714 

 اسفند 26

633/968  

 + 
 نرخ پرواز به روز

633/968  

 + 
 نرخ پرواز به روز

+ 0971 € 
 تونسروز  6
حمامتشب  9

 
QR/TK STD718 

 € 9771 + 333/663/0 333/963/0 اسفند 03

 سفر دریایی با کشتی مجللروز  80

 MSC SPLENDIDA 
شب اقامت در  6 شب بارسلون لوسرن + 8 + لیسبونشب  0

جنوا و رم در ایتالیا  –کشتی و دیدار از شهرهای مارسی در فرانسه 

شب بارسلون  8والتا در مالتا + –پالرمو در سیسل ایتالیا  –
 

LH STD719 

 اسفند 26

333/863  

 + 
 نرخ پرواز به روز

333/863  

 + 
 نرخ پرواز به روز

+ 9971 € 

سفر رویایی ماجراجویانه به آفریقای روز 82

شب اقامت در  4جنوبی و موزامبیک همرا با 

  MSC SINFONIAکشتی مجلل
 8شب سان سیتی +  2شب پارک جنگلی +  8 کیپ تاون +شب  0

شب اقامت در کشتی و دیدار از شهرهای ماپوتو  4 +دوربان  شب

جزیره پرتغالی موزامبیک  –پایتخت کشور موزامبیک 
 

TK STD720 

M 

ستاره تاپ 4اقامت در هتل های   



 اسفند 28

333/863  

 + 
 نرخ پرواز به روز

333/863  

 + 
 نرخ پرواز به روز

+ 0071 € 

سفر رویایی به قاره امریکای جنوبی و روز 89

کشتی  کشور آرژانتین و برزیل با 2بازدید از 

  MSC PREZIOSA مجلل
شب ریودوژانیرو  0شب ایگوآسو برزیل +  0 بوینس آیرس +شب  0

 –اقامت در کشتی و دیدار از زیره ایلها گراند برزیل  شب 4+ 

 شب سائوپائولو 9/8 –سانتوس برزیل  –بوزیوس برزیل 

EK DLX723 

 

 : توضیحات

 بزرگساالن محاسبه می گردد.% مبلغ ریالی 23سال 2هزینه ریالی کودکان زیر  (8

 % مبلغ ارزی بزرگسال محاسبه می گردد.63سال  82تا  4% و 23سال  4تا  2هزینه ارزی کودکان  (2

 بزرگسال می باشد.ارزی % 63سال  82تا  4% و 09سال  4تا  2 % و کودکان23سال  2زیر  هزینه ارزی کشتی کروز برای کودکان (0

 ره تاپ می باشند.ستا 4کلیه هتل های تورهای ایده آل  (4
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