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 روز ۹شب و  ۸  و فرانسه  اسپانیا  تور

 ( پاریسشب  ۴ + ب بارسلوناش ۴) 

 خدمات تور:

پرواز - با صبحانه پاریسشب اقامت در هتل چهار ستاره در  چهار –با صبحانه  بارسلوناشب اقامت در هتل چهار ستاره در  چهار

 نیمیک گشت  –اخذ ویزای شنگن  –نتقال فرودگاهی سرویسهای ا -شهردو  بینپرواز داخلی  -رفت و برگشت با هواپیمایی ایرفلوت

 –راهنمای محلی  –راهنمای فارسی زبان  –یورو  ۰۳۰۳۳۳بیمه مسافرتی تا سقف  -در هر یک از شهرهای محل اقامت روز 

 برگزاری جلسه توجیهی قبل از سفر

 

 ۹۹فروردین ۰۳یکشنبه  بامدادتهران: تاریخ ورود به             ۹۹جمعه اول فروردینتاریخ رفت از تهران:   

 

 قیمت 

 وزادن بدون تخت سال ۰۲تا۲کودک  بزرگسال در اتاق یک تخته بزرگسال در اتاق دو تخته

یورو ۳۳۰۰ یورو ۲۰۳۳ یورو۰۳۳۰   یورو ۲۳۳ 

 مدارک الزم:

 پذیرفته امضاء بدون گذرنامه و میشود توصیه قبلی های گذرنامه داشتن همراه به)سفر زمان از اعتبار ماه شش حداقل با گذرنامه اصل 

 اشتغال محل ماه اخیر۶بیمه  پرداخت لیست و حقوقی فیش شغلی، مدارک – جدید سفید زمینه با رنگی ۴۰۰در ۰۰۰ عکس قطعه دو –( نمیشود

 زبان به مالی تمکن نامه و( شعبه مهر با انگلیسی زبان به) اخیرشش ماه  بانکی حساب گردش پرینت - اسپانیایی زبان به ترجمه  متقاضی

  مالکیت اصل و ترجمه اسپانیایی اسناد  –( تمام صفحات)اسپانیایی شناسنامه  اصل و ترجمه –(الزامیست دو هر) انگلیسی

 در زمان تعیین شده توسط سفارت جهت تحویل مدارک وانگشت نگاری میباشند. BLSمسافرین موظف به حضور در 

 بابت ضمانت بازگشت از سفر برای هر نفر میباشند. یکصد میلیون تومان به مبلغ  یا وجه نقد  ضمانت نامه بانکیمسافرین ملزم به ارائه 

در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری، دفتر آژانس دیبا هیچگونه تعهدی در قبال رد درخواست ویزا نخواهد داشت و آژانس دیبا با کسر 

 یورو ما بقی وجه را مسترد مینماید. ۲۳۳مبلغ 

 یورو دریافت پرداخت نیمی از هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامی میباشد و کلیه مبالغ دریافتی به یورو بوده که به صورت اسکناس

  میگردد.
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