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خدمات تور 
ـط رفــت و برگشــت بــا هواپیمایــى ترکیــش ،ترانســفر فرودگاهــى و نمایشــگاهى در کل ایــام      1- خدمــات اخــذ ویــزا بلـی
تور،اقامــت در هتلهــاى 4 ســتاره بــا صبحانــه ،بیمــه مســافرتى کارت ورودیــه نمایشــگاه، گشــت ویــژه و بازدیــد از جاذبه هاى 

توریستى به همراه راهنماى فارسى زبان. 
 یورو در سفارت به عهده مسافر مى باشد. 

3- درصــورت عــدم صــدور ویــزا بــه هردلیلــى توســط ســفارت هزینــه هــاى انجــام شــده کســر و مابقــى مبلــغ ثبــت نــام 
عودت خواهد شد. 

-تخفیــف ویــژه بــه گروههاى باالى 5 نفر و مســافران ســابق -در صورت درخواســت هرکــدام از خدمــات رزرو هتل،خدمات 
ویــزا و بلیــط خــارج از مســیر هــاى تــور هریــک بــه تنهایــى قابــل انجــام مــى باشــد. -بــه دلیــل طوالنــى بــودن پروســه 

اخذ ویزا و باالتر رفتن نرخ پرواز لطفا ثبت نام خود را به روزهاى پایانى موکول ننمایید. 

ک ٣٠ وا ٤ ی   اا  ه  ان  وردی   ن  آدرس: ان 
 :parziantravel@yahoo.com

 :www.parziantravel.com

10 روزه ایتالیا 
(1 شب ونیز+3 شب بولونیا+2 شب فلورانس+3 شب رم) 

5 روزه ایتالیا 
(1 شب ونیز +3شب بولونیا) 

خط هوایى هرنفر در اتاق یک تخته  هرنفر در اتاق دوتخته  مسیر تور 

ترکیش 1300یورو +1990000  1100یورو +1990000  

ترکیش  2000یورو +1990000   1750یورو +1990000  

 : @parziantravel
 : +٩٨٩٢١٠٦٩٥٧٦٢

SAIE 2016 تور نمایشگاه: ساختمان ایتالیا
موضوعات مرتبط نمایشگاه ساختمان ایتالیا : 

– آخرین تکنولوژى صنعت ساختمان در زمینه معمارى 
– دکوراسیون– نماى ساختمان– طرح و نقشه– فونداسیون– مصالح و ابزارآالت ساختمان– تاسیسات گرمایش و سرمایش– پنجره و 

یراق– ماشین آالت مربوطه– طراحى و مهندسى– ماشى و سرامیک– سنگ– آشپزخانه و …

درسال 2015 ساعى نسخه خانه هوشمند را آغاز کرد-نمایشگاه ساختمان ایتالیا ساعى شامل ساختمان و ساخت و ساز خواهد بود  ساعى نسخه خانه هوشمند را آغاز کرد-نمایشگاه ساختمان ایتالیا ساعى شامل ساختمان و ساخت و ساز خواهد بود 
یا پلت فرمى  بزرگ از فن آورى ساختمان هاى ایتالیایى و تجهیزات ساختمانیبا تمرکز بر برنامه ریزى هایى جهت بهبود زیر 

ساخت ها 
رونق بازدید کنندگان در وب سایت و در رسانه هاى اجتماعى، با افزایش قابل توجهى نسبت به تماس هاى ثبت شده در سال 
2015 بوده است  و  در مجموع 833،580 بازدید و 50،317 بازدیدکننده داشته است در طول 4 روز نشان مى دهد، 19.3 درصد 

بیشتر از سال قبل است. 
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