
 پرواز تاریخ حرکت
 هر نفر در اتاق

 تک تخته

 هر نفر در اتاق

 دو تخته
 ردیف نام و مسیر تور

 اسفند 52
 تومان+ 000/090/3 

 یورو 9990

 تومان+ 000/090/3

 یورو3990

 روزه( 49ترکیه ) -یونان  –ایتالیا  –اتریش  –آلمان  –فرانسه  ()دور اروپا
شب اینسبروک  5 –شب مونیخ )قلعه نویشوانشتاین(  5 –شب آستراسبورگ  5 –شب پاریس  4

   –شب تسالونیکی  5 –شب آتن  3 –شب کشتی  1 –شب رم  3 –شب ونیز )فلورانس(  5 –

 شب استانبول 5

1 

اسفند  33و  52، 52

  فروردین 2و  5 –
 تومان 000/990/9 تومان 000/990/94

 روزه( 8فرانسه )
 شب پاریس 7

2 

 اسفند  52

 فروردین 2و  5 
 

 تومان+ 000/990/9

 دالر 3990

 تومان+ 000/990/9

 دالر4990

 روزه( 99افریقای جنوبی )
 3  شب کیپ تاون 4 –شب پارک جنگلی  5 –شب سان سیتی  5 –ژوهانسبورگ  شب 5

 اسفند  52

 فروردین 4و  5 
 

 تومان+ 000/090/5

 دالر9490

 تومان+ 000/090/5

 دالر9390

 روزه( 93دور استرالیا )
 4 شب ملبورن 5 –شب سیدنی  2 –گلدکست )بریزبن( شب  2

  اسفند 52
 تومان+ 000/990/9

 دالر4990

 تومان+ 000/990/9

 دالر9990

 روزه( 95دور چین )
 5 شب شانگهای 3 –شب هانگزو  3 –شب گوئیلین  3 –شب پکن  2

  اسفند 57
 تومان+ 000/090/3

 یورو9990

 تومان+ 000/090/3

 یورو3490

 روزه( 99هلند ) -بلژیک  –سوئیس  –فرانسه 
 6 شب آمستردام 3 –شب بروکسل  5 –شب پاریس  4 –شب ژنو  3 –شب نیس  3

 اسفند 57
 

 تومان+ 000/990/9

 دالر9590

 تومان+ 000/990/9

 دالر990

 روزه( 8مثلث طالیی هند )
 7 شب دهلی 1 –شب جیچور  5 –شب آگرا  5 –شب دهلی  5

 اسفند 57
 

 تومان+ 000/990/4

 دالر3090

 تومان+ 000/990/4

 دالر4090

 روزه( 99جنوب شرق آسیا )
 8 شب بانکوک 4 –شب پوکت  3 –شب سنگاپور  3 –شب کواالالمپور  3

 اسفند 57

 

تومان+ 000/990/94 تومان 000/990/8   
 روزه( 8مراکش )

 9 شب مراکش 2 –شب کازابالنکا  5

 اسفند 57
 تومان+ 000/090/3 

 یورو3990

 تومان+ 000/090/3

 یورو4990

 روزه( 95دور اسپانیا و پرتغال )
 11 شب لیسبون 3 –شب ماالگا  3 –شب مادرید  3 –شب بیلبائو  5 –شب بارسلون  3

  اسفند 57
 تومان+ 000/990/9

 دالر9990

 تومان+ 000/990/9

 دالر3590

 روزه( 99دور برزیل )
 11 شب ریودوژانیرو 2  -شب ایگواسو  3 –شب سائوپائولو  5

 تومان+ 000/990/4  اسفند 57

 یورو9990

 تومان+ 000/990/4

 یورو3490

 روزه( 99) هلند -آلمان  –سوئیس  –فرانسه 
 شب آمستردام 4 –شب فرانکفورت )دوسلدورف(  3 –شب زوریخ  5 –شب پاریس  4

12 

  اسفند 52و  57
 تومان+ 000/090/3

 یورو3990

 تومان+ 000/090/3

 یورو4590

 روزه( 93) آلمان -جمهوری چک  –اتریش  –مجارستان )اسلواکی( 
 13 شب برلین 3 –شب پراگ )درسدن(  3 –شب وین )لدنیس(  3 –شب بوداپست )براتیسالو(  3

  اسفند 52
 تومان+ 000/990/4

 یورو3990

 تومان+ 000/990/4

 یورو4490

 روزه( 99)آلمان  –فرانسه 
 14 شب مونیخ 3 –شب فرانکفورت )نورنبرگ(  5 –شب پاریس  2

 از تبریز اسفند 52
 تومان+ 000/090/3 

 یورو3490

 تومان+ 000/090/3

 یورو4990

 روزه( 9)ایتالیا  –فرانسه 
 15 شب رم 4 –شب پاریس  4

 تومان+ 000/090/3  از مشهد اسفند 52

 یورو3490

 تومان+ 000/090/3

 یورو4990

 روزه( 9)اسپانیا  –فرانسه 
 16 شب بارسلون 4 –شب پاریس  4

  از شیراز اسفند 52
 تومان+ 000/090/3

 یورو3490

 تومان+ 000/090/3

 یورو4990

 روزه( 9)هلند  –فرانسه 
 17 شب آمستردام 4 –شب پاریس  4

  – اسفند 52

 فروردین 5

 تومان+ 000/090/3 

 یورو3990

 تومان+ 000/090/3

 یورو4990

 روزه( 99)ایتالیا  –فرانسه 
 18 شب رم 3 –شب ونیز )فلورانس(  5 –شب پاریس  2

  اسفند 52
 تومان+ 000/090/3

 یورو3390

 تومان+ 000/090/3

 یورو4390

 روزه( 8ایتالیا )
 شب رم 3 -شب فلورانس  5 -شب ونیز   5

19 

  اسفند 52
 تومان+ 000/090/3

 یورو9490

 تومان+ 000/090/3

 یورو4990

 روزه( 94) اسپانیا - ایتالیا
 شب بارسلون 4 – شب رم 3 -شب فلورانس  5 -شب ونیز   5

21 

E 



  اسفند 52
 تومان+ 000/990/9

 دالر 9990

 تومان+ 000/990/9

 دالر9990

 روزه( 95) کره جنوبی و ژاپن
 شب توکیو )هاکونه( 2 –اوزاکا )کیوتو، کوبه( شب  4 - جیجوشب  5 -  سئولشب  3

21 

  اسفند 52
 تومان+ 000/090/3

 یورو9990

 تومان+ 000/090/3

 یورو3990

 روزه( 93) فرانسه -اسپانیا  – ایتالیا
 شب پاریس 4شب بارسلون +  4شب رم )فلورانس(  +  4

22 

 اسفند 52
 

 تومان+ 000/090/3

 یورو3890

 تومان+ 000/090/3

 یورو4590

 روزه( 94) پرتغال -اسپانیا  –فرانسه 
 شب لیسبون 3شب بارسلون +  4شب پاریس  +  4

23 

 اسفند 52
 

 تومان+ 000/090/3

 یورو4990

 تومان+ 000/090/3

 یورو9990

 روزه( 99) صربستان و کرواسی
 شب دوبرونیک 3شب زاگرب +  3شب بلگراد  +  4

24 

 اسفند 33
 

 تومان+ 000/090/3

 یورو3990

 تومان+ 000/090/3

 یورو4390

 روزه( 9) دور سوئیس
 25 شب زوریخ )لوسرن( 3شب اینترالکن )برن( +  5شب ژنو  +  3

 اسفند 33
 

 تومان+ 000/090/3

 یورو5990

 تومان+ 000/090/3

 یورو3490

 روزه( 99) دور سوئیس و آلمان
شب  3شب مونیخ +  5زوریخ )لوسرن( + شب  3+  اینترالکن )برن(شب  5+   ژنوشب  3

 فرانکفورت
26 

 اسفند 33
 

 تومان+ 000/090/3

 یورو3990

 تومان+ 000/090/3

 یورو4990

 روزه( 99) اسپانیا -هلند  –فرانسه 
 27 شب بارسلون 3آمستردام + شب  3شب پاریس )بروکسل(  +  4

 اسفند 33
 

 تومان+ 000/990/4

 یورو3990

 تومان+ 000/990/4

 یورو4390

 روزه( 90)ایتالیا  –سوئیس  –فرانسه 
 28 شب میالن 5شب زوریخ )لوگانو( +  3شب پاریس )بازل(  +  4

  فروردین 1
 تومان+ 000/990/4

 یورو3090

 تومان+ 000/990/4

 یورو4990

 روزه( 90)هلند  -بلژیک  –فرانسه 
 29 شب آمستردام 3شب بروکسل )الهه( +  5شب پاریس +  4

  فروردین 1
 تومان+ 000/090/3

 یورو3490

 تومان+ 000/090/3

 یورو4990

 روزه( 9)فرانسه  -ایتالیا 
 31 شب پاریس  4 -شب رم  4

 فروردین 1
 

 تومان+ 000/090/3

 یورو3990

 تومان+ 000/090/3

 یورو4990

 روزه( 94)اتریش  -جمهوری چک  –فرانسه 
 31 شب وین 3شب پراگ )لدنیس( +  3شب پاریس +  2

 فروردین 5
 

 تومان+ 000/090/3

 یورو3990

 تومان+ 000/090/3

 یورو4990

 روزه( 99)اسپانیا  –فرانسه 
 32 شب مادرید 5شب بارسلون +  3شب پاریس +  2

 فروردین 3
 

 تومان+ 000/090/3

 یورو3390

 تومان+ 000/090/3

 یورو4490

 روزه( 90)اسپانیا  –فرانسه 
 33 شب بارسلون  4شب پاریس +  2

  فروردین 4
 تومان+ 000/990/4

 یورو3990

 تومان+ 000/990/4

 یورو4990

 روزه( 9)اتریش  –فرانسه 
 34 شب وین  3شب پاریس +  2

  فروردین 4
 تومان+ 000/990/4

 یورو3990

 تومان+ 000/990/4

 یورو4390

 روزه( 90)هلند  –فرانسه 
 35 شب آمستردام 4شب پاریس )بروکسل( +  2

 36 سواحل جنوب شرق آسیا و...( –یونان و ...( و کلیه مسیرها در اقصی نقاط دنیا )سواحل خلیج فارس –اسپانیا –اجرای تورهای انفرادی اروپا )ایتالیا به انتخاب مسافر
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