
 

 

 

  

 

 
 

 

 ویزا، شب اقامت در هتل با صبحانه، 7 ،قطری و برگشت با پرواز بلیط رفت  :تور خدمات

مراکش  گشت شهری در 2کازابالنکا وگشت شهری در 1) شهریگشت  3،و بین شهری فرودگاهی ترانسفر

 . و فارسی زبان، بیمه مسافرتی تور لیدر انگلیسی، با ناهار(

  :برای ویزامدارک الزم 

 اعتبار(  ماه  7 )حداقل با امضاء اصل گذرنامه 

  رنگي تمام رخ با زمینه سفید و جدید 4*3دو قطعه عكس در اندازه 

  :گواهي حساب بانكي به زبان التین از بانک به همراه مهر برجسته 

ماه آخر                  ب( تمکن مالی یا باالنس  3الف(پرینت حساب بانکی           

 حساب

  شده با مهر مترجم به زبان انگلیسی: مدارك شغلي ترجمه 

  .پزشكان: پروانه مطب و كارت نظام پزشكي معتبر 

  .مشاغل آزاد: جواز كسب معتبر 

  در صورت داشتن سمت مدیریت و یا هر سمتی دیگر روزنامه رسمی آن شرکت و یا آخرین

تغییراتی که در آگهی تاسیس آمده است به همراه گواهی اشتغال به کار که عنوان و 

 سمت مورد نظر در سربرگ شرکت به همراه امضا دارندگان حق امضا آن شرکت. 

 زمان و ... گواهی اشتغال به کار در در صورت کارمند بودن در شرکت/ موسسه/ سا

 سربرگ معتبر. 

 برنامه تور  روزهای تور

روز اول  

 کازابالنکا

 .ترانسفر به هتل -کازابالنکاورود به فرودگاه 

روز دوم 

 کازابالنکا

 و بازدید از اماکن دیدنی.  گشت شهری به همراه نهار 

روز سوم 

 کازابالنکا

 هتل . ترانسفر به ,حرکت به سمت مراکش 

روز چهارم 

 مراکش

 و بازدید از اماکن دیدنی.  گشت شهری به همراه نهار 

 بازدید از شهر اسویره به همراه نهار .  روز پنجم مراکش

 در اختیار مسافر روز ششم مراکش

 در اختیار مسافر روز هفتم مراکش

 ترانسفر به فرودگاه و برگشت به ایران. روز هشتم مراکش

 

CHD 
 (N BED) 

(2-4) 

CHD  
(W BED) 

(5-11) 
SNG DBL Location Rate  HOTEL 

3.500.000

+600$ 

3.500.000

+950$ 

4.300.000+ 

1600$ 

4.300.000+ 

1200$ 

Casablanca 5* Hyatt Regency 

Marrakesh 5* Le Méridien N'Fis 

3.500.000

+600$ 
------- 

4.300.000+ 

2400$ 

4.300.000+ 

1650$ 

Casablanca 5* TOP Hyatt Regency Casablanca 

Marrakesh 5* TOP 
Hotel Sofitel Marrakesh 

Lounge and Spa 

 




