
 

Exhibition Conference Seminar 

 همراهی معتبر در صنعت ایرانگردی و جهانگردی

  ترکیه -استانبول حالل سازمان همکاری اسالمینمایشگاه  نهمین هیئت تجاری نمایشگاهیتور 

 4444 نوامبر 42تا  40برابر با  1041ماه  آذر 6لغایت  3

آمادگی دارد خدمات  پارسیان آیتو( وابسته به هلدینگ سیاحتی و حمل و نقلشرکت بین المللی ایرانگردی و جهانگردی آزادی ) 

بیمه مسافرتی را به کلیه شرکت کنندگان محترم گشت ، ،  مربوط به اقامت، ترانسفر فرودگاهی و روزانه به محل نمالیشگاه

میباشند را با بهترین کیفیت و مناسبترین هزینه  ترکیهدر کشور  اسالمی همکاری سازمان حاللنمایشگاه  که متقاضی حضور در

 ارائه نماید.

 شرح خدمات :

  ـ تهران استانبولدر مسیر تهران ـ تهیه بلیط پرواز ـ 

 با صبحانه ستاره  0شب اقامت در هتل  3ـ 

 رفت و برگشت   گروهیـ ترانسفر فرودگاهی 

 ( آذر ماه 0و  3در تاریخ  روز 4) ترانسفر روزانه از محل هتل به نمایشگاه و بالعکس -

 (آذر 5تاریخ  )استانبولروزه در شهر  نیمکشت  -

 بیمه نامه مسافرتی با پوشش کرونا) طبق شرایط مندرج در بیمه نامه(-

 

 

 

 

 

 

  1041ماه  آذر 5ماه  لغایت  آذر 4 زمان برگزاری تور

 روز 0شب و  3 مدت زمان سفر

  Mineo Hotel ستاره  0هتل  نام هتل و ستاره هتل

 دالر 402 در اتاق دوتخته  هر نفرهزینه 

 اضافه خواهد شد. اتاق دو تخته به هزینه ارزی  دالر 104ستاره  0درصورت درخواست استفاده از اتاق یک تخته در هتل 

 1041 ماه آذر 5 لغایت  ماه آذر 4 زمان برگزاری تور

 روز 0شب و  3 مدت زمان سفر

 Euro Plazaستاره  0هتل  نام هتل و ستاره هتل

 دالر 432 در اتاق دوتخته  هر نفرهزینه 

 اضافه خواهد شد. اتاق دو تخته به هزینه ارزی  دالر 145ستاره  0درصورت درخواست استفاده از اتاق یک تخته در هتل 
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 هزینه پرواز

های چارتر ترکیش ، آتا ، آسمان و ماهان پرواز   تومان 444/444/2الی  444/044/6از مبلغ شروع قیمت   

 ***نرخ اعالم شده پرواز به نرخ روز بوده و هرگونه افزایش یا کاهش در زمان صدور قطعی بلیط قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.

 میباشد و در صورت کمتر شدن تعداد نفرات مبلغ جزئی به هزینه تور اضافه خواهد شد. نفر 15حداقل تعداد نفرات جهت برگزاری تور  ***

یا کارت واکسن با دو دوز  با جواب منفی  PCRساعت قبل از پرواز از تهران ،تست  24هواپیمایی های در حال حاضر طبق پروتکل شرکت  مهم:

 "جهت سوار شدن به پرواز الزامی میباشد ولی با توجه به تغییرات مکرر پروتکل ها ،هر گونه تغییر در اطالعات متعاقبا انگلیسی تزریق به زبان

 اعالم می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42354054326، موبایل  156داخلی  00234121در صورت نیــاز به کسب اطالعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن 

 تماس حاصل فرمائید. علویآقای 


