
برنامه سفر:

حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به پاریس و انتقال به هتل,گشت منطقه لدفنس وبازدید ازروز اول:

گراندآرک ,ساختمان مرکزی توتال وSFR فرانسه ومرکزخریدچهارفصل

گشت شهری پاریس شامل بازدید از خیابان شانزه لیزه,طاق پیروزی,برج ایفل,میدان تراکادرو,مقبرهروز دوم:

ناپلئون,منطقه موزه نظامی پاریس,میدان وندام,قایق سواری بر روی رود سن

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

نوتردام,منطقه مونت مارت

 تور اختیاری -بروکسلروز چهارم:

وقت آزادروز پنجم:

 ترانسفربه بارسلون، انتقال به هتلروز ششم:

گشت شهری بارسلون شامل بازدیداز دهکده اسپانیایی,بندر بارسلونا,خیابان رامبال,میدان کاتالونیا و ...روز هفتم:

گشت شهری بارسلون شامل خانه باتیو,منطقه گوتیک,خانه میال,بنای یاد بود کریستف کلمب,بازدید از کلیسایروز هشتم:

ساگرادافامیلیا

 وقت آزاد-تورانتخابی مونسراتروز نهم:

انتقال به فرودگاه جهت پرواز به دبیروز دهم:

وقت آزادروز یازدهم:

انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهرانروز دوازدهم:

۵ شب پاریس + ۴ شب بارسلون + ۲ شب دبیتور فرانسه - اسپانیا

درجه هتل

۲,۴۹۰ یورو  +

۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق ۲ تخته

۳,۴۹۰ یورو  +

۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق ۱ تخته

۱,۸۹۰ یورو  +

۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کودک ۱۱-۴ سال با تخت

۸۹۰ 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:

هزینه اخذ ويزاي شنگن

بيمه ي مسافرتي

اقامت در هتل هاي چهار ستاره وپنج ستاره همراه با صبحانه

بلیط رفت و برگشت هواپیمادر مسیرهای بین المللی

اهداء نقشه شهر ها

ترانسفرفرودگاهی با اتوبوس هاي توريستي

گشت شهری با اتوبوسهای توریستی به همراه تورلیدرفارسی زبان



EK978 IKADXB 05:30 07:20 بهپرواز از دبیتهران

EK073 DXBCDG 08:20 13:30 بهپرواز از پاریسدبی

EK256 BCNDXB 15:30 00:15 بهپرواز از دبیبارسلون

EK979 DXBIKA 15:00 17:40 بهپرواز از تهراندبی

۱۸ شهریور

عوارض خروج ازكشور به عهده مسافرين است.

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

هزینه تست pcr(رفت و برگشت) به عهده خود مسافرمیباشد.

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

مسافرین محترمی که در چهار سال گذشته از سفارت فرانسه دارای ویزای شنگن بوده اند کلیه مراحل اخذ ویزای ایشان در سفارت فرانسه به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.

نکته:


