
 

 

 

 

 

                                           

 ر ویزا به مبلغ فوق اضافه ، هزینه پرواز پس از صدو مسافرتی بیمه ، صبحانه با همراه هتل در اقامت ، شنگن ویزا :   

می باشد ، در صورت استفاده از گشت شهری با وسایل نقلیه   VIPوقت سفارت به صورت  ترانسفر رفت و برگشت ، ،  شود می

 اضافه می شود. نفر( 4)حداقل یورو 50عمومی به ازای هر نفر 

 تمکن ، بانکی حساب ماهه 3 پرینت ، کار به اشتغال گواهی ، ملک مالکیت سند( مدارک ترجمه و اصل): 

 ، شناسنامه ، درشت صورت 5/3*5/4  سفید زمینه پشت رنگی عکس قطعه 2 ، اعتبار ماه 7 حداقل با پاسپورت اصل ، حساب مالی

 .بانکی ضمانتنامه ، مسافر کار محل و منزل دقیق تلفن و آدرس

 هزینه سفارت به عهده مسافر می باشد.   .است الزامی نام ثبت هنگام ارزی مبلغ  پرداخت

  .گردد می رزرو مسافرین برای مشابه های هتل فوق های هتل کانفرم عدم صورت در .1

2. check in 14:00 ساعت check out باشد می ظهر 12:00 ساعت. 

 .داشت نخواهد روادید صدور در را تعهدی هیچگونه قرن سفر الهه دفتر ، کنسولگری توسط ویزا صدور عدم صورت در .3

 "عینا مجزا اتاق درخواست صورت در و باشد می اتاق یک در والدین همراه فقط سوم تخت با سال 2 باالی اطفال دار تخفیف نرخ. 4

  .شد خواهد اخذ بلیط تفاوت مایه کسر از پس بزرگسال نرخ

نوع  مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر یا آژانس همکار بوده و دفتر الهه سفر قرن مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر .5

     .ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت

 
    

 سال 4تا  2 سال 12تا  4 تخته اتاق یک اتاق دو تخته هر نفر درجه هتل هتل

Regent 4* 299 € 550 € 275 € 190 € 

Torino 4* 335 € 575 € 310 € 190 € 

Z3 4* 359 € 599 € 330 € 210 € 

Villa Glori 4* 479 € 780 € 435 € 260 € 

Grand Hotel Ritz 5* 479 € 780 € 435 € 260 € 

Donna Laura 4* 599 € 1020 € 560 € 320 € 

Cicerone 4* 635 € 1140 € 595 € 360 € 

The Westin Excels 5* 995 € 1790 € 950 € 490 € 
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