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 6) 1400ﺷﺐ و  7روز( ﻣﺎﻫﺎن

 ۲۷ﺧﺮداد ۱۴۰۰

 ۰۲ﺗﯿﺮ ۱۴۰۰

ﻫﻮاﯾﯽ
ﻣﻘﺼﺪ

ﻣﺪتﻣﺎﻫﺎن
اﻗﺎﻣﺖ

ﻣﺴﮑﻮ

 2ﺷﺐ

ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ

 4ﺷﺐ

 ۶ﺷﺐ و  ۷روز

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﺖ  27 :ﺧﺮداد
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺸﺖ  2 :ﺗﯿﺮ
ﺳﺎﻋﺖ رﻓﺖ 07:00:
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ 10:45 :

ﻧﺎم ﻫﺘﻞ

دو ﺗﺨﺘﻪ

Holiday Inn Moscow Sokolniki
B.B
marriott vasilievsky
B.B

ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه

ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ
ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه

 ۶-۱۲ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺨﺖ
ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه

 ۲-۶ﺳﺎل ﺑﺪون ﺗﺨﺖ

ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮر
ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﻣﺎﻫﺎن_ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ )4ﺷﺐ ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ3+ﺷﺐ ﻣﺴﮑﻮ ( _ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ _ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺳﺮﯾﻊ
اﻟﺴﯿﺮ ﺳﺎب ﺳﺎن _ ﻟﯿﺪر ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺤﻠﯽ _ دو ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی در ﻣﺴﮑﻮ  +ﯾﮏ ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی در ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ )2وﻋﺪه ﻧﺎﻫﺎر در ﮔﺸﺘﻬﺎ( ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 50ﻫﺰار ﯾﻮرو
_ اﺧﺬ  FAN IDوﺑﻠﯿﻂ ﺑﺎزی ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺎزی ﺳﻮﺋﺪ-اﺳﻠﻮاﮐﯽ  28ﺧﺮداد ﺳﺎﻋﺖ 16
ﻣﺪارک ﻻزم
دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ  3*4ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺸﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ
اﺳﮑﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ  7ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ  PCRﻣﻨﻔﯽ72 ,ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﻧﺮخ ﮐﻮدک زﯾﺮ  2ﺳﺎل   5.990.000ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ *** .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ *** .ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  60ﺳﺎل،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ و اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ *** .درﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ و اﻋﻼم آن  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز  ,ﺗﻮر ﮐﻨﺴﻞ و از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ FAN IDدرﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﮕﺮدد .درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺪور  FAN IDﺗﻮر ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪه و از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮕﺮدد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻮر در وﻫﻠﻪ اول ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ در ﺷﻬﺮ
روﯾﺎﯾﯽ ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮔﺸﺖ اول ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻫﺎر :
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻨﺠﯽ _ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺎخ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ _ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯿﺪان ﺳﺮخ و ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﮔﻮم و آراﻣﮕﺎه ﻟﻨﯿﻦ _ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻤﻨﺎم و ﺑﺎغ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر و آﺗﺶ
ﺟﺎوﯾﺪان )ﯾﺎدﺑﻮد ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم (_ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎم ﻣﺴﮑﻮ ﺗﭙﻪ واراﺑﯿﻒ و ﭘﺎرک ﭘﯿﺮوزی ﺧﯿﺎﺑﺎن زﯾﺒﺎی آرﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ .
ﮔﺸﺖ دوم :
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭼﻨﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دﯾﺪﻧﯽ ﻣﺘﺮو ﻣﺴﮑﻮ ) :آرﺑﺎت  ،ﮐﺎﻣﺴﺎﻣﻮﻟﺴﮑﺎﯾﺎ  ،ﮐﻮرﺳﮑﺎﯾﺎ  ،ﭘﺮاﺳﭙﮑﺖ ﻣﯿﺮا  ,ﮐﯿﻔﺴﮑﺎﯾﺎ ( و ﺧﯿﺎﺑﺎن زﯾﺒﺎی آرﺑﺎت ﻗﺪﯾﻢ .
ﯾﮏ ﮔﺸﺖ در ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻫﺎر :
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮﺳﮑﯽ _ ﺑﺎزدﯾﺪ از داﺧﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎزان _ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﯿﺪان ﮐﺎخ و ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﺤﺎق ) ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﺤﺎق ( ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻧﯿﮑﻼی اول _ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺖ
ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ و ﺟﺰﯾﺮه واﺳﯿﻠﯽ _ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ .
ﯾﮏ روز در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﻬﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺎزی ﺟﺎم ﻣﻠﺘﻬﺎی اروﭘﺎ )ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺗﺎ ورزﺷﮕﺎه و ﺑﻠﯿﻂ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ(
ﮔﺸﺘﻬﺎی آﭘﺸﻨﺎل ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮر ﺑﻮده و اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺒﻠﻎ آن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ آوﯾﺴﺎ ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ  9اﻟﯽ  18ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  02141535ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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ﻫﻮاﯾﯽ

 ۲۷ﺧﺮداد ۱۴۰۰

 ۰۲ﺗﯿﺮ ۱۴۰۰

ﻣﺎﻫﺎن
ﻫﻤﺮاه  09919005607ﺗﻤﺎس
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﻓﺮﻣﺎﺪ ۷.روز
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺐ و
۶

