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 ( 2422ماه  دی 8الی  4)  5252 دسامبر 52الی  5252دسامبر  52

 

 امتیازات ویژه پکیج

  آقای علی اسکورچیراهنمایی تور از ایران و در طول کل مسیر توسط راهنمای مجرب فارسی زبان 

 شیرازاز  پرواز ترکیش ایرالین 

  عالیستاره با دسترسی مناسب و کیفیت  4هتل 

 ترانسفر اختصاصی فرودگاهی 

 5 گشت شهری 

 2 وعده شام 

 خدمات تور

  سوئیساخذ ویزای شینگن از سفارت 

  ستاره 4اقامت در هتل 

 صبحانه 

 5 زینه ورودیه هاهو  تمام روز  گشت شهری 

 ( برعکس و هتل و لوزان به ژنو فرودگاه از)  فرودگاهی برگشت و رفت ترانسفر 

  بیمه مسافرتی 

 

 

 

 تعداد شب تله
هر نفر در اتاق 

 تخته 5

اتاق در هر نفر 

 تخته 3

اتاق  در هر نفر

 یک تخته

 کودک با تخت  

 سال ( 22تا  4) 

 کودک بدون تخت

 سال( 4تا  2)

 ستاره 4هتل 

لوزان 
MOVENPICK 

 

شب  4

  لوزان

+ یورو  272

 هزینه پرواز

+ یورو  262  

 هزینه پرواز

+ یورو2352

 پرواز هزینه

+ یورو762 

 پرواز هزینه

 + یورو462   

 پرواز هزینه
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 ذکرت

  ورودیه سفارت بر عهده مسافر محترم می باشد.هزینه 

 .هزینه دارالترجمه به عهده مسافر محترم می باشد 

 متر( گارانتی شده است. 55تا  22براساس اتاق های پایه هتل ) استاندارد  هتل 

  پرداخت نماید.ورویی را به آژانس مبلغ ی %22مبلغ ریالی و  %22مسافر محترم موظف می باشد هنگام ثبت نام 

 برنامه سفر
 روز اول

 ماه دی 4

و ترانسفر  22:52ورود به فرودگاه ژنو در ساعت  –پرواز از شیراز به استانبول و استانبول به ژنو 

 ) ماهی( ، صرف شام در رستوران سنتی سوئیساز فرودگاه به لوزان و محل اقامت

 روز دوم

 ماه دی 2

بعدازظهر و  بازدید از موزه المپیک لوزان گشت تمام روز شامل صبحانه در هتل و سپس صرف

 بافت قدیمی لوزان و کلیسا بازدید از مرکز شهر و

 روز سوم

 ماه دی 6

صرف صبحانه در هتل و گشت تمام روز شامل بازدید ازروستای بسیار زیبای گرویر، بازدید از 

ز شهر بسیار زیبای مونترو که و همچنین بازدید ا NESTLE-CAILLERکارخانه شکالت سازی 

 به هتل بازگشت سپس بین کوه و دریاچه واقع شده است و

 روز چهارم

 ماه دی 7
 صبحانه در هتل، روز آزادصرف 

 روز پنجم

 ماه دی 8

 بازگشت.ترانسفر به فرودگاه ژنو جهت پرواز صبح زود، پس از صرف صبحانه، 

 

 

 مدارک مورد نیاز: 

  ماه اعتبار از پایان سفر 6اصل گذرنامه امضا شده با حداقل 

 اصل گذرنامه های قدیمی 

 اصل شناسنامه 

 5  عکس باید از چهره باشد. %72با پشت زمینه سفید و تمامرخ که  2/4در  2/3قطعه عکس رنگیجدید 

 مدارک اشتغال به کار یا تحصیل 

 تمکن مالی و گردش حساب سه ماهه اخیر با مهر و امضا بانک و به زبان انگلیسی 

  بانکی برای ضمانت بازگشت از سفرضمانت 

 :واکسیناسیون هر دو دوز با یکی از واکسن های 

 فایزر، مدرنا، جانسون اند جانسون، سینوفارم و استرازینکا               
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 نکات مهم

  مسافران محترم موظف اند در موعد تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت سوئیس حضور داشته باشند و

 .باشد ارت به هیچ وجه امکان پذیر نمیتغییر وقت سف

 مسئولیت کنترل گذرنامه از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر و یا آژانس همکار می باشد. 

  مسافران محترم ملزم به اجرای دقیق برنامه سفر انتخابی هستند و به هیچ وجه تغییری در تاریخ، محل اقامت و

     EARLY CHECK OUT) عدم ورود به هتل در تاریخ مقرر( و NO SHOW واردی مانند ... امکانپذیر نیست. م

) خروج پیش از موعد مقرر( جزو عدم حسن انجام کار بوسیله مسافر محسوب شده و موجب ضبط ضمانتنامه 

 بازگشت می شود.

  آژانس نبوده جرائم طبق متوجه در صورت تاخیر یا عدم صدور روادید توسط سفارت مربوطه هیچگونه مسئولیتی

 قوانین ارالین و کارگزار مربوطه اخذ خواهد شد.

  میلیون جهت افراد  422میلیون تومان ) به ازای هر عضو خانواده( و  322ارائه ضمانت بازگشت از سفر حداقل

یشتر مجرد و به صورت ضمانت نامه بانکی در زمان ثبت نام الزامیست و در صورت نیاز به ضمانت نامه های ب

 متعاقبا اعالم می گردد.

 .امکان جابه جایی هتل وجود دارد و در صورت جابه جایی هتل با سطح کیفیتی مشابه و یا باالتر ارائه می گردد 

  و پرواز امکان کنسلی یا تغییر تاریخ وجود نداردبا توجه با گارانتی بودن هتل. 

  هفته می باشد 3حداقل زمان برای دریافت روادید. 

 تمامی مدارک مسافران باید به بخش ویزای آژانس تحویل داده شود. 

 باید به زبان انگلیسی ترجمه شود. تمامی مدارک 


