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 یک ، و بین شهری فرودگاهیترانسفرهای صبحانه، ا بمرکز شهر ستاره  2 اقامت در هتل ،ویزای شنگن اخذ، آلیتالیاهواپیمایی  پرواز  :خدمات
  .بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبانهمراه  به هرهر شی در شهرگشت روز 

 درصورت درخواست عدم استفاده از خدمات تور شامل ترانسفر، گشت و راهنمای فارسی*
 .از مبلغ پکیج کسر میگردد تومان به ازای هر شهر 4000000مبلغ    

 
    

 

 سال بدون تخت 2تا  4 سال با تخت 04تا  2 تخته 0هر نفر در اتاق  تخته 4هر نفر در اتاق  درجه هتل ترکیب تور

 ستاره 2هتل  شب رم 4
 مرکز شهر

2,999,999 
1.290 Euro 

2,999,999 
1.990 Euro 

2,499,999 
1.290 Euro 

2.499.999+ 
990 Euro 

 +شب ونیـــز 4
 +شب فلورانس 4

 شب رم 3
 ستاره 2هتل 

 مرکز شهر
2,999,999 

1.690 Euro 

2,999,999 
2.390 Euro 

2,499,999 
1.640 Euro 

2.499.999+ 
990 Euro 

 +شب  رم  2
 شب  پاریس 3

 (شب بارسلون 3یا )
 ستاره 2هتل 

 مرکز شهر
2,999,999 

1.690 Euro 

2,999,999 
2.390 Euro 

2,499,999 
1.640 Euro 

2.499.999+ 
990 Euro 

 تومان میباشد 8800000سال  4نرخ کودک زیر  مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامیست% 00پرداخت 

 .شوند ترجمه انگلیسی زبان به بایست می مدارک کلیه: مدارک الزم 

 .ماه اعتبار از تاریخ سفر 4اصل پاسپورت امضا شده با 

 )متر سانتیx 3/5 4/5 اندازه (نباشد ماه 4 از تر قدیمی که رنگی عکسقطعه  4

  و ترجمه شناسنامهاصل 

 (کسب جواز / آگهی تاسیس و تغییرات شرکت/ و میزان حقوق و سابقه کاری با قید تاریخ مرخصی به کار برگه اشتغال) شغلی مدارک

 )انگلیسیماه اخیر به همراه برگه تمکن مالی به زبان  3پرینت حساب (  بانکی مدارکی

 ( .که به نام فرد متقاضی می باشد...) باغ و /سند ملکی زمین اصل و ترجمه

 *یافت میگردددر ضمانتبه عنوان  ضمانتنامه بانکیبصورت نقدی یا میلیون تومان  00پس از صدور ویزا به ازای هر نفر مبلغ *

 .و کسر و الباقی مسترد می گرددیور 300مبلغ  ایتالیاویزا از طرف سفارت  عدم صدوردر صورت 


