
 

 

 

 

HELIOS SPA 4*(ALL) PARK VIEW 38.695.000 32.695.000 20.495.000 14.195.000 کودک بدون تخت سال 12تا  6 اتاق یک تخته تاق دو تخته هر نفرا اتحتوضی درجه هتل هتل 

BONITA 3* (BB)  26.795.000 30.195.000 24.595.000 19.395.000 

PALMA 4* (BB)  27.895.000 31.295.000 19.995.000 19.995.000 

APOLLO SPA RESORT 4* (BB) PARK VIEW 28.895.000 33.395.000 25.595.000 20.295.000 

HELIOS SPA 4*(ALL) PARK VIEW 29.695.000 33.695.000 21.495.000 15.195.000 

PALMA 4* (HB)  29.995.000 33.395.000 21.295.000 21.295.000 

HELIOS SPA 4*(ALL) SEA VIEW 30.195.000 34.695.000 23.895.000 17.595.000 

LILIA 4* (BB) PARK VIEW 30.995.000 39.495.000 26.695.000 20.395.000 

BONITA 3* (FB)  31.295.000 34.695.000 26.995.000 21.795.000 

CONTINENTAL 4*(BB) PARK VIEW 32.595.000 33.395.000 20.495.000 15.195.000 

ATLAS 4* (UALL)  33.195.000 40.795.000 18.395.000 16.795.000 

APOLLO SPA RESORT 4* (UALL) PARK VIEW 33.195.000 37.695.000 27.795.000 22.495.000 

ASTERA 4* (UALL) 
FREE PRAVITE 

BEACH/SIDE SEA VIEW 
34.695.000 43.495.000 19.395.000 17.295.000 

LILIA 4* (ALL) PARK VIEW 35.795.000 34.295.000 28.995.000 22.695.000 

CONTINENTAL 4*(ALL) PARK VIEW 35.795.000 37.695.000 22.595.000 16.795.000 

ADMIRAL 5* (BB) SEA VIEW 35.995.000 46.595.000 23.995.000 23.995.000 

ASTERA 4* (UALL) 

FREE PRAVITE 
BEACH/DLX ROOM 
FRONT SEA VIEW 

36.895.000 44.995.000 24.495.000 17.295.000 

INTERNATIONAL 5*(BB) SUP PARK VIEW 37.295.000 48.995.000 24.895.000 24.895.000 

ADMIRAL 5* (HB) SEA VIEW 40.295.000 50.895.000 26.195.000 26.195.000 

INTERNATIONAL 5*(BB) SUP SEA VIEW 40.295.000 52.995.000 26.195.000 26.195.000 

MELIA GRAND 
HERMITAGE 5*(ALL) 

FREE PRAVITE 
BEACH/PARK VIEW 

42.395.000 54.295.000 21.995.000 19.395.000 

MELIA GRAND 
HERMITAGE 5*(ALL) 

FREE PRAVITE 
BEACH/SEA VIEW 

43.695.000 55.595.000 21.995.000 19.395.000 

ASTOR GARDEN 5*(UALL) STD PARK 43.695.000 54.595.000 21.995.000 19.395.000 

AQUA HOSE HOTEL & SPA 5*(UALL) DLX KING PARK VIEW 44.295.000 54.995.000 21.995.000 19.395.000 

INTERNATIONAL 5*(FB) SUP PARK VIEW 44.495.000 55.895.000 28.395.000 28.395.000 

ASTOR GARDEN 5*(UALL) SEA VIEW 45.595.000 57.495.000 21.995.000 19.395.000 

AQUA HOSE HOTEL & SPA 5*(UALL) DLX KING SEA VIEW 46.395.000 58.295.000 21.995.000 19.395.000 

INTERNATIONAL 5*(FB) SUP SEA VIEW 47.195.000 59.895.000 29.695.000 29.695.000 

MELIA GRAND 
HERMITAGE 5*(ALL) 

FREE PRAVITE 
BEACH/LUX 
LEVELROOM 

51.695.000 63.595.000 31.895.000 19.395.000 

MELIA GRAND 
HERMITAGE 5*(ALL) 

FREE PRAVITE BEACH/ 
JUNIOR SUIT 

58.295.000 ____ 31.795.000 19.395.000 
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 میس - یترانسفر فرودگاه - زایو -به وارنا  ریماهان ا میمستق رفت و برگشت با پرواز طیبل ،شب اقامت در هتل7 :  

 راهنما -با پوشش کرونا  یمسافرت مهیب -هر اتاق  یکارت برا

 هزینه سفارت به عهده مسافر می باشد. . است الزامی نام ثبت هنگام تور مبلغ %50 پرداخت

 تومان می باشد .  995.000سال  2نرخ کودک زیر    -1

 تومان به نرخ پكیج اضافه می شود .  5.000.000درصورت درخواست پرواز بیزینس کالس به ازای هر نفر مبلغ    -2

 سال مبلغ جداگانه از مسافردریافت می گردد . 60عالوه بر هزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده ، برای مسافران باالی   -3

مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر یا آژانس همكار بوده و دفتر الهه سفر قرن مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت    -4

 .نخواهد داشتو هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر 

 

 :مدارک الزم

 

 سفر خیماه اعتبار از تار 7با اصل گذرنامه  •

 نکیع د،بدونیسف نهیزم ،پشتی(تمام رخ،رنگ4.5×3.5قطعه عكس) کی •

 (یوستیپ لی)در فاحیو صح قیبه صورت کامال دق یفرم مشخصات فرد لیتكم •

صفحه اول و  یکپ A4 یرونوشت کارت مل یبرگه و کپ یصفحات شناسنامه هر کدام رو یتمام یکپ A4 به صورت جداگانه •

  برگه یرو زایو یدوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارا

 . به همراه مهر بانک و نام شخص الیر150،000،000حداقل  یماهه با موجود 3حداقل  یبانك یگواه •

 .ییاروپا یکشورها ریدر صورت رد شدن از سفارت سا زایعلت رد شدن و بر یمدارک مبن هیارائه کل •

 یوالد یبا امضا نیبه زبان الت ینامه محضر تیرضا دیکند با یخود سفر م نیاز والد یكیسال که به همراه  18 ریفرزندان ز •

فرزند مربوطه مقدور  یبرا زایصورت امكان صدور و نیا ری. در غ دینما هیبه سفارت ارا  ستیکه در سفر همراه آن ها ن

  . ستین

  . باشد دهیرس نیهر دو والد یبه امضا دیبا ینامه محضر تیرضا نیکه طالق گرفته اند ا ینیدر خصوص  والد •

 

 : گردد یم لیجهت بازگشت به کشور مبداء دارد که شامل مدارک ذ یموجه لیدال یمتقاض نكهیبر ا یمستدل مبن مدارک

 ایشغل و  یدر کشور مبداء دارا ینامه/ که نشان دهد متقاض یمدارک / معرف ریسا ایاظهار نامه کارفرما، قراداد استخدام،  •

 باشد ( نیبه زبان الت دیحتما با یشغل یماه.)گواه کیحداقل  یبرا یحقوق شیبوده، به عالوه ارائه ف یحرفه ا
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 .باشد یدر کشور مبداء م ییملک و دارا یدارا یمتقاض نكهیدال بر ا یمدارک •

 

حقوق  نزای/ م قیموسسه / سمت دق ای/ نام شرکت  یاشتغال به کار عبارتند از: نام و نام خانودگ یالزم به ذکر در گواه موارد

 سیرئ ایعامل  ریمد یموسسه / مهر و امضا ای/ شماره گذرنامه/ مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت  انهیماه یافتیدر

 ( نی)الترهیمد تیهئ

 .را تحت پوشش قرار دهد وروی 30.000معتبر که حداقل تا  یالملل نیسالمت / سفر ب مهیب •

 واحد فروش یبا هماهنگ  الیر  300.000.000هر نفر  یوجه نقد  به ازا ای  یضمانت نامه بانك هیارا •

 ستین رفتهیپذ یضمانت نامه بازگشت چک شخص جهت

 

    در  دیبا  شودیط خود سفارت انجام مکه توس یندارند اما جهت عكس بردار یبه انگشت نگار یازیسال ن 12-6کودکان  - 

 . حل سفارت حضور داشته باشندم      

 

هرگونه  تیولیدهند مس لیتحو زایبه واحد و ریخواهد بود و چنانچه همكاران مدارک را د یروز کار 10 زایزمان صدور و -

  . خواهد بود ریگیمشكل در خالل انجام کار به عهده  کانتر پ

 

  . میبسته مدارک ناقص معذور رفتنیلذا از پذ شودیداده م دیمدارک کامل به شما رس افتیبعد از در -

 

قبل از  نیحتما قبل از ورود به سفارت امضا شده باشد ، بنابرا ستیبایم نیکه  پاسپورت مسافر دیلطفا در نظر داشته باش -

 .حتما پاسپورتها چک شود نیمدارک از مسافر افتیدر

 

  : سفارت بلغارستان عبارتند از یعكس برا طیشرا

  ریماه اخ 6حداکثر گرفته شده در  عكس

 متر یلیم 45در  35عكس:  اندازه

   باشد یرنگ دیبا عكس

   ردیدرصد از عكس را بگ 80-70 دیبا سر

 ستین یشنهادیپ یروشن الگو یروشن. خاکستر یعكس رنگ نهیزم

   نگاه کند نیبه دورب میمستق دیبا یمتقاض

  بسته باشد دی. بدون لبخند و دهان بایخنث چهره

 دیکن یخوددار نهیرنگ متناسب با پس زم ایلباس  از
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