
برنامه سفر:

حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به پاریس ، انتقال به هتلروز اول:

گشت شهری پاریس شامل بازدید از موزه لوور ، خیابان شانزه لیزه ، طاق پیروزی ، برج ایفل ، میدان تروکادرو ،روز دوم:

مقبره ناپلئون ، منطقه موزه نظامی پاریس ، میدان وندام و ...

گشت شهری پاریس شامل بازدید از منطقه سن میشل ، سن ژرمن ، دانشگاه سوربن ، پارک لوکزامبورگ ،روز سوم:

کلیسای نتردام (از بیرون) ، منطقه مونمارتر و قایق سواری بر روی رودخانه سن و ...

گشت شهری پاریس و بازدید از کاخ ورسایروز چهارم:

وقت آزاد - تور انتخابی دیزنی لند روز پنجم:

وقت آزاد - تور انتخابی بروکسل روز ششم:

وقت آزاد روز هفتم:

انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهرانروز هشتم:

۷ شب پاریستور فرانسه (۸روز)

درجه هتل

۱,۳۹۰ یورو+

۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق ۲ تخته

۱,۸۹۰ یورو+

۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق ۱ تخته

۱,۰۹۰ یورو+

۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کودک ۱۱-۴ سال با تخت

۵۹۰ یورو+

۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کودک ۴-۲ سال بدون تخت

ارسال ۵۰٪ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد.

نرخ INF (زیر۲سال) ۱۰٪ ریالی + ۱۰٪ ارزی نرخ بزرگسال

خدمات تور:

اخذ ويزاي شنگن

بيمه ي مسافرتي تا سقف پنجاه هزار يورو پوشش حوادث

اقامت در هتل هاي چهار ستاره همراه با صبحانه

پرداخت تمام هزينه هاي رفت و برگشت فرودگاهي با اتوبوس هاي توريستي

اهداء نقشه شهر پاريس و يك كيف مدارك به عنوان يادبود

گشت و گذار در شهر با اتوبوس هاي توريستي

و ده ها خدمات شگفت انگيز ديگر در طول مسير براي تجربه سفري بي نظير و به ياد ماندني...

733 IKACDG 17:15 21:00 IRپرواز از تهران به پاریس

732 CDGIKA 22:30 07:45 IRپرواز از پاریس به تهران

۲۶BRN9-001 اسفند

عوارض خروج ازكشور به عهده مسافرين است.

درخصوص سفارتهائي كه نياز به ترجمه مدارك مي باشد، هزينه دارالترجمه به عهده مسافرين محترم مي باشد.

نکته:


