اتریش  +فرانسه

تاریخ حرکت :

 4شب وین  4 +شب پاریس

 22و  22مرداد
هر نفر در

هر نفر در

اتاق دوتخته

اتاق یک تخته

 007.117111تومان

 007.117111تومان

هتل
* 4ستاره


وقت سفارت و ویزای شنگن:

 پرواز رفت و برگشت
 پرواز داخلی
 اقامت در هتل  4ستاره شهر وین به مدت  4شب همراه با صبحانه
 اقامت در هتل  4ستاره شهر پاریس به مدت  4شب همراه با صبحانه
 ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 لیدر فارسی زبان
 گشت شهری
 بیمه مسافرتی

وین
 روز اول  -یکشنبه  :استقبال و ترانسفر فرودگاهی  -بسته خوش آمد گویی
 روز دوم  -دوشنبه  :گشت شهری تمام روز همراه با پذیرایی در کافه landtmann
 بازدید از کاخ هافبورگ ( مقر ریاست جمهوری ) ساختمان شهرداری و بورس  ،رودخانه دانوب  ،مقر سازمان ملل  ،بلندترین برج
شهر وین و....
 روز سوم – سه شنبه  :بازدید از بافت قدیمی شهر وین و کاخ شنبرون همراه با ورودیه
 روز چهارم – چهارشنبه  :گشت کشتی کروز همراه با صرف ناهار روی دانوب ،بازدید از قدیمی ترین چرخ و فلک اروپا واقع در
مجاورت شهربازی وین
پنجم – پنج شنبه  :ترانسفر فرودگاهی همراه با راهنما
روز
پاریس
 روز اول :ترانسفر فرودگاهی با راهنمای فارسی زبان
 روز دوم :بازدید از برج ایفل و منطقه شانزلیزه
 روز سوم  :بازدید از موزه لوور
 روز چهارم  :ترانسفر فرودگاهی با راهنمای فارسی زبان

 در صورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه مبلغ از مبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد می گردد.
 مسئولیت کنترل گذرنامه،از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور ،به عهده مسافر می باشد.
 مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت مربوطه حضور داشته باشند.
 اصل مدارک مسافری تا زمان بازگشت از سفر نزد آژانس مسافرتی ملیکا سیر باقی می ماند.
 ارائه ضمانت بازگشت از سفر به مبلغ حداقل  055،555،555ریال برای هر نفر به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک رمزدار
ضروری است که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت نامه های بیشتر متعاقبا اعالم می گردد.
 در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش ملیکا سیر تماس حاصل فرمایید.

