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 ن

سال بدون  2-5

  تخت

سال با  5-12

  تخت

هر نفر در اتاق 

  یک تخته

هر نفر در اتاق 

  دو تخته

درجه و خدمت 

  هتل

  نام هتل در بلگراد  نام هتل در زاگرب

3400000  3850000  6270000  4999000  5* DLX 

 BB  

westin  Hyatt Regency  

 کرواسی -تور صربستان 
 شب زاگرب 3شب بلگراد +  3

 روز های پرواز : پنج شنبه هر هفته

 خدمات:

سیم کارت برای هر اتاق-بیمه-راهنمای فارسی زبان-بلیط داخلی هوایی-یک گشت شهری در هر شهر-شب اقامت7-بلیط رفت و برگشت-ویزا
 گشت تورهای اختیاری طبق برنامه سفر-

 نکات مهم:

 تومان می باشد. 066666معادل   INFمبلغ -

 تومان مازاد جهت بیمه دریافت خواهد شد . 06۰666سال مبلغ  ۵۵از مسافرین باالی -

– CHECK IN و  ۰۰:66ساعتCHECK OUT  می باشد . ۰۰:66ساعت 

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده و پرزین سفر در قبال کنترل پاسپورت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور -

 از مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد ۵6۵ارسال -مسئولیتی نخواهد داشت.

 شرایط کنسلی: پس از صدور ویزا هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد.

شب  ۰در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری۰ پرزین سفر هیچگونه تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت و +-

 کنسلی هتل دریافت می گردد

 

 مدارک الزم برای اخذ ویزا:

 ماه اعتبار از زمان خروج مسافر از صربستان 3اصل پاسپورت با حداقل -گواهی اشتغال به کار ترجمه شده به التین -

کپی شناسنامه صفحه اول و دوم ترجمه شده به -کانادا( -آمریکا-قبرس–رومانی -بلغارستان–کپی صفحه اول پاسپورت و ویزا ها ) شنگن -

 التین

 ماه گردش اخیر 3پرینت التین بانک برای حداقل -

 –نام شرکت{ ۰ آدرس محل کار۰ آدرس منزل۰ با ذکر شماره تلفن ها( -زمینه فعالیت-مشخصات مسافر )شغل} سمت-

 روز کاری ۰6مدت زمان اخذ ویزا -

 سپردن ضمانتنامه الزامی می باشد با کانتر مربوطه هماهنگ نمائید. مهم: برای کشور صربستان و کرواسی-

تیر تا اطالع تانوی 22اعتبار از   

%5کمسیون همکار   


