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 ريز 8شب ي  7
  )گلذن سىذز(یه ماسٍ َای طالییسرزم     

مُر  01شُریًر ي  25يیژٌ رفت : 

 یک تختٍ دي تختٍ َر وفر درجٍ َتل
 سال6-12

 کًدک با تخت

 سال2-5

کًدک بذين 

 تخت

HB ALL ري بٍ دریا 

HELIOS 4*BB 2.070.000 2.470.000 1.770.000 1.370.000 45.000 90.000 70.000 

DOUBLE TREE 

BY HILTON 
5*BB 2.270.000 2.670.000 1.870.000 1.370.000 50.000 100.000 80.000 

ELENA 4*ALL 2.370.000 2.770.000 1.870.000 1.370.000 --- --- 50.000 

PALM BEACH  
 ساحل اختصاصی

4*ALL 2.470.000 2.770.000 1.970.000 1.370.000 --- --- 80.000 

ATLAS 4*UALL 2.570.000 2.870.000 1.970.000 1.370.000 --- --- -- 

ARENA MAR 4*ALL 2.670.000 3.170.000 2.070.000 1.370.000 --- --- --- 

 - مسافرتی بیمه – ویزا -صبحانه و خدمات مطابق جدول باال   -شب اقامت در هتل    - وارنا با تابان ایربلیط رفت و برگشت 

 با ناهارگشت شهری  - سیم کارت -لیدر فارسی زبان  -ترانسفرفرودگاهی  
 

 

 

  بدون کاله و عینک.  * قطعه عکس تمام رخ رنگی زمینه سفید   ماه اعتبار    اصل پاسپورت با حداقل 
 کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگه  - تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامال دقیق و صحیحA  هر کدام به صورت جداگانه 
  کپی صفحه اول ودوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگهA   بانکی به مدت  اصل پرینت حساب –هر کدام به صورت جداگانه

گواهی اشتغال به کار تایپ شده به همراه مهر شرکت و ترجمه شده به زبان  -میلیون لایر            با مانده حداقل  ماه 6حداقل 
  .کپی سند ملکی در صورت داشتن مالکیت -انگلیسی

  ت می شودویزا از طرف سفارت ،هزینه ویزا )فقط شخص رد شده( از مبلغ تور کسر میشود و مابقی عوددر صورت ریجکت شدن کلیه 
 گواهی اشتغال به کار یا جواز کسب یا پروانه مطب اساسنامه شرکت با ترجمه)برای اطالعات بیشتر به کانتر مربوطه مراجعه فرمایید.( -

  میلیون تومان برای هر نفر)برای اطالعات بیشتر به کانتر مربوطه مراجعه فرمایید.(  چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 
 

 ذ*باشان سپردن ضماوتىامٍ السامی می *برای کشًر بلغارست
 

 میباشد روز 10 ویزا اخذ برای الزم زمان مدت. 
 سال اخذ    تومان مازاد برای بیمه باالی         عالوه بر هزینه بیمه ی مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای تمامی مسافرین

 خواهد شد.

 SEP 22اعتبار پکیج:

 BG95-05:شماره پکیج

 SEP 06تاریخ صدور:
 

 ژانویه 31اعتبار پکیج: 

 DEC12-15پکیج:شماره 

 دسامبر 30تاریخ صدور:
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  باشد.در صورت در خواست بلیط یتومان م        سال مبلغ   نرخ کودک زیرBUSINESS CLASS  تومان         مبلغ
 .به مبالغ فوق اضافه میگردد 

 ).پرواز چارتر و هتل ها گارانتی می باشند) هر گونه تغییر تاریخ ، تغییر نام و کنسلی معادل سوخت کامل مبلغ تور می باشد 
  ماه از تاریخ اعتبار سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده   مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ )حداقل

 می باشد.
 .به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دو تخته تعلق می گیرد 

 بهترین ساعت پروازی 
 


