صربستان  +مونته نگرو

PIN9602

18&25 MAR

29 JAN

 4شب بلگراد  3 +شب مونته نگرو

 28اسفند و  5فروردین
حرکت :
 3 +شبتاریخ
حورا
جزیه

هتل

وعده غذا

دبل

Belgrade: Hyatt Regency 5*DLX+
*Montenegro:Splendid Spa Resort 5
DLX++

BB
BB

5/800/000

سینگل

کودک 6-12

کودک 2-5

با تخت

بدون تخت

هر وعده غذا

∈ 15
6/800/000

3/850/000

3/400/000

∈ 15

خدمات
ویزا +بلیط رفت و برگشت7+شب اقامت +ویزا +بلیط رفت و برگشت7+شب اقامت +صبحانه+یک گشت شهری در هر کشور+ترانسفر فرودگاهی +مابین دو کشور (هوائی) +
راهنمای فارسی زبان  +بیمه  +یک سیم کارت بـرای هر اتاق  +گشت تورهای اختیاری طبق برنامه سفر بحانه+یک گشت شهری در هر کشور+ترانسفر فرودگاهی +مابین دو






مهم :



مدارک








قیمت های ویژه
ایر باس مدرن A320
تنها پرواز مستقیم شنبهها
طول پرواز  4ساعت
رفت  16:30´ :و برگشت ´00:19
زمان پرواز از تهران
هتل ها در مرکز شهر (هتل حیات ریجنسی در مرکز بلگراد و
مقابل بزرگترین مرکز خرید یوشچه مال و هتل Splendid
 Spa Resortدر منطقه اصلی ساحلی به چی چی ()Becici
واقع شده است)
اتوبوس VIP
انواع گشتهای متنوع
 2گشت رایگان طبق برنامه سفر و تورهای اختیاری
راهنمای فارسی زبان مجرب تمام وقت
بیمه مسافرتی با سقف  30000یورو
تمام خانههای مسافران نوروزی بیمه آتش-
سوزی و دزدی میباشد.









 2قطعه عکس تمام رخ  3×4رنگی زمینه سفید
گواهی اشتغال به کار ترجمه شده به التین
اصل پاسپورت با حداقل  3ماه اعتبار از زمان خروج
مسافر از صربستان
کپی صفحه اول پاسپورت و ویزا ها ( شنگن –بلغارستان-
رومانی –قبرس-آمریکا-کانادا)
پرینت بانک برای حداقل  3ماه گردش اخیر
مشخصات مسافر (شغل{ سمت-زمینه فعالیت-نام
شرکت}  ،آدرس محل کار ،آدرس منزل ،با ذکر شماره
تلفن ها)
مهم :برای کشور صربستان و مونته نگرو سپردن
ضمانتنامه الزامی با کانتر مربوطه هماهنگ نمائید.
مدت زمان اخذ ویزا  10روز کاری





توضیحات

مزیـت سفر با قـشــــــــــم ایر

کشور (هوائی)  +راهنمای فارسی زبان  +بیمه  +یک سیم کارت بـرای هر اتاق  +گشت تورهای اختیاری طبق برنامه سفر







مبلغ  600/000 INFتومان میباشد.
عالوه بر هزینه ی بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای
مسافرین باالی  55سال مازاد دریافت خواهد شد .
 CHECK INساعت  14:00و  CHECK OUTساعت  12:00می
باشد .
مسولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده و
شرکت پارس پاالد در قبال کنترل پاسپورت هر نوع ممنوعیت
خروج از کشور مسئولیتی نخواهد داشت.
ارسال  %50از مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد( .در
صورت تسویه کامل هیچ افزایش نرخی اعم از مابه التفاوت نرخ
دالر دریافت نخواهد شد).
شرایط کنسلی :پس از صدور ویزا هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد.

در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری ،پارس پاالد هیچگونه تعهدی را
در صدور روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت و  2+شب کنسلی
هتل دریافت می گردد.

