
برنامه سفر:

حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به زوریخ و انتقال به هتلروز اول:

گشت شهری زوریخ شامل بازدید از کلیسای مرکزی شهر ,دریاچه زوریخ,ایستگاه قدیمی قطارروز دوم:

گشت شهری لوسرن وبازدید از کوه ریگی همراه با ناهارروز سوم:

وقت آزادروز چهارم:

ترانسفر به فرودگاه جهت پرواز به وین,انتقال به هتلروز پنجم:

گشت شهری وین وبازدید از کاخ شونبرونروز ششم:

گشت شهری وینروز هفتم:

ترانسفر زمینی به بوداپست و در مسیر بازدید از براتیسالوا,انتقال به هتلروز هشتم:

گشت شهری بوداپستروز نهم:

گشت شهری بوداپست و بازدید از مزرعه اسب ها ,صرف ناهارروز دهم:

انتقال به فرودگاه جهت پرواز به دبی,انتقال به هتلروز یازدهم:

وقت آزادروز دوازدهم:

انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهرانروز سیزدهم:

۴ شب زوریخ + ۳ شب وین + ۳ شب بوداپست + ۲ شب دبیسوئیس-اتریش-اسلواکی-مجارستان(۱۳روز)

درجه هتل

۲,۷۹۰ یورو  +

۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق ۲ تخته

۳,۸۹۰ یورو  +

۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق ۱ تخته

۱,۹۹۰ یورو  +

۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کودک ۱۱-۴ سال با تخت

۹۹۰ یورو  +

۱۶,۹۹۰,۰۰۰ 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:

اقامت در هتل پنج ستاره همراه با صبحانه

بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیرهای بین المللی

هزینه اخذ ویزای شنگن

هزینه اخذ ویزای دبی

ترانسفر فرودگاهی با اتوبوسهای توریستی

گشت شهری با اتوبوسهای توریستی به همراه تورلیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی

اهدا نقشه شهرها

EK978 IKADXB 05:30 07:20 بهپرواز از دبیتهران

EK087 DXBZRH 08:40 13:20 بهپرواز از زوریخدبی

EK112 BUDDXB 16:00 23:20 بهپرواز از دبیبوداپست

EK979 DXBIKA 15:00 17:40 بهپرواز از تهراندبی

۲۷ مرداد



هزینه تست PCR(رفت و برگشت)به عهده خود مسافر میباشد.

شرایط سفر واجرای تور با توجه به قوانین کشور مقصد در خصوص کرونا امکان تغییر دارد.

هزینه عوارض خروج از کشور و همچنین سفارتهایی که نیاز به ترجمه مدارک میباشد,هزینه دارالترجمه بر عهده خود مسافر میباشد.

مسافرین محترمی که در ۵ سال گذشته دارای ویزای شنگن بوده ان(به جز یونان)کلیه مراحل اخذ ویزای ایشان در سفارت سوئیس به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.

نکته:


