
               
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّشیٌِ ثبت ًام

 بزًاهِ کل سفز

آباى 16الی  12  

(رٍس 5شب ٍ  4)  

ستارُ 4ّتل   

NOVOTEL EST 

PARIS  4* 

 اتاق دابل

ستارُ  5ّتل   

SOFITEL PARIS 

LA DE FENCE 5* 

 اتاق دابل

بلیط پزٍاس+ یَرٍ 880 بلیط پزٍاس+ یَرٍ 1100  رٍس پاریس 5   

 ّشیٌِ اتاق ّای دبل بِ اسای ّز ًفز هی باشد. 

  هی باشدبلیط پزٍاس اس شزکت َّاپیوایی تزکیش. 

  باشد یَرٍ  هی 90ستارُ  5یَرٍ ٍ  50ستارُ  4هابِ التفاٍت اتاق سیٌگل بِ اسای ّتل  

 کازتص باوکدازی الکتسيویکومایشگاٌ    

 (وًامبس 6الی  4)فساوسٍ -پازیس  

 (نوامبر 7الی  3)  آبان16الی  12زمان سفر

 

 
 

 خدمات تور

 بلیط زفت و بسگشت با هواپیما 

  ستازه به همساه صبحانه سلف سسویس 4اقامت دز هتل  

 خدمات اخر ویصا 

 بیمه مسافستی 

 بلیط وزود به نمایشگاه 

  بسگشتتسانسفس اش پازیس به زن و 

 فسانسه زاهنمایی حسفه ای فازسی شبان مسلط به 

 وانگلیسی و باشدید اش جاذبه های توزیستی

 

1، ياحد  101بلًاز میسداماد ، وبش زاشان شمالی ، پالک   

WWW.PARMIDATOURS.COM 

(021) 22914955: فاکس                                                                  (                          021) 22922016: تلفه    

آخسیه مُلت جُت ثبت 

وام يازسال مدازک     

 1393شُسیًز 25

آضاوس بلً استاز آلمان: مجسی   

ي   VIP:خدمات 

تساوسفس اختصاصی دز 

 طًل سفس

 

 :توجــه 

 ِاحتوال تکویل ظزفیت قبل اس تاریخ هذکَر تزاکن درخَاست رٍادید اس سفارت فزاًسِ با تَجِ ب ،

 .پایاًی ٍاگذار ًٌواییدلذا خَاّشوٌد است تصوین گیزی را بِ رٍسّای . ٍجَد دارد

 بِ علت هحدٍدیت در ثبت ًام اٍلَیت با افزادی است کِ سٍدتز اقدام ًوایٌد. 

  هاُ  3هسافزیي هحتزم تَجِ داشتِ باشٌد کِ حداقل هدت اعتبار پاسپَرت اس سهاى پزٍاس حداقل

 .باشد

  یَرٍ  بابت تشکیل پزًٍدُ دریافت هی کٌد 60 هبلغسفارت فزاًسِ در تْزاى 

 خدمات تًز

 بلیط زفت ي بسگشت با ًَاپیما 

  ستازٌ بٍ َمساٌ صبحاوٍ سلف سسيیس 4اقامت دز َتل  

 خدمات اخر يیصا 

 بیمٍ مسافستی 

  ٍزاَىمایی حسفٍ ای فازسی شبان مسلط بٍ فساوس

 ياوگلیسی ي باشدید اش جاذبٍ َای تًزیستی

 


