Valid On Date: 22 Aug
Date of Issue: 07 May
Package No. : IKA – W5 /03
روزحرکت :

پنج شنبه و دوشنبه هرهفته
ازتاریخ 06/03/81
خدمات تور شامل:بلیط هواپیمایی ماهان ایر(تهران به مسکو و سنت پترزبورگ به تهران با یک پرواز داخلی بین دو شهر مسکو و سنت پترزبورگ)  -اقامت در هتل  4ستاره همراه با صبحانه -
ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان-ویزای توریستی – بیمه مسافرتی – سیم کارت رایگان برای هر اتاق و پرداخت ورودیه کلیه گشت ها

بازدید از بیش از60

سایت تاریخی و دیدنی در مسکو و سنت پترزبورگ ( 4گشت کامل)

همراه با  5وعده ناهار (  3وعده رستوران و  2وعده فست فود ) همراه با کشتی مجلل رادیسون رویال

هتــل

درجه

نرخ هر نفر در اتاق

نرخ هر نفر در اتاق یک

کودک  5تا  82سال

کودک  2تا  5سال

هتل

دو تخته

تخته

با تخت

بدون تخت

4/000/000

6/800/000

4/300/000

3/100/000

) IZMAILOVO DELTA ( MOSCOW

ویژه دوشنبه ها

ویژه پنج شنبه ها

PARK INN PULKOVSKAYA
)(ST.PETERSBURG
AZIMUT OLYMPIC / MOLENSKAYA
) ( MOSCOW

)GORNY (ST.PETERSBURG

*4
*4

5/300/000

6/700/000

3/000/000

4/600/000

بازدید بیش از 00سایت تاریخی و دیدنی در مسکو و سنت پترزبورگ  5گشت کامل و  2گشت شبانه
همراه با  6وعده ناهار( 4وعده رستوران و  2وعده فست فود ) و گشت ویژه کشتی رادیسون رویال در مسکو و گشت قایق درسنت پترزبورگ و نمایش شوء فولکوریک

هتــل
ویژه پنج

AZIMUT OLYMPIC / MOLENSKAYA
) ( MOSCOW

شنبه ها

)GORNY (ST.PETERSBURG

درجه

نرخ هر نفر در اتاق دو

نرخ هر نفر در اتاق

کودک  5تا  82سال

کودک  2تا  5سال بدون

هتل

تخته

یک تخته

با تخت

تخت

*4

5/100/000

7/200/000

5/800/000

4/300/000

نکات ضروری :

.8

مدارک مورد نیاز و نکات ضروری جهت اخذ ویزا:

.8نرخ کودک زیر  2سال مبلغ  550/000تومان میباشد.

.2

 .8اصل پاسپورت با حداقل  7ماه اعتبار ،دو قطعه عکس جدید  3×4رنگی زمینه

.2به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق می گیرد .

سفید و تمام رخ بدون چرخش سر و شانه( عکسها نباید اسکن،قیچی شده و فتوشاپ

.3در صورت افزایش نرخ ارز بیش از  %5مابه التفاوت در روز تسویه حساب بصورت ریالی اخذ خواهد شد.

باشد) ،آدرس  ،شماره تلفن.

.4شرایط کنسلی  :پس از صدور ویزا هیچ مبلغی مسترد نمی گردد  ،قبل از صدور ویزا حسب رویه سازمان هزینه

.3

ها اخذ میگردد.
.5پرداخت  %60کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست و در غیر این صورت رزرو ارسالی تایید نخواهد شد.
 .6مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد و
آژانس فرداد پرواز .7مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت .
.1پرواز و هتل چارتر بوده و غیرقابل استرداد و کنسلی و تغییرتاریخ میباشد.
.0حضور مسافر  3ساعت قبل از پرواز الزامیست .

.2پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین (حتی کودکان و نوزادان) الزامی بوده و
اخذ ویزا به صورت مستقل برای هر فرد صورت می پذیرد.

.4

 .3پاسپورت افراد بزرگسال باید توسط شخص مسافر امضاء شده باشد.

.5

 .4زمان الزم جهت اخذ ویزای عادی حداقل  0روز کاری می باشد .در صورت
ارسال دیرتر مدارک 255005000ریال به نرخ تور افزوده می شود.

