ایران مرکز نامی ماندگار در صنعت گردشگری

تاریخ1400/09/21 :
شماره 98/5:

تور روسیـــه

شرکت خدمات مسافرت هوائی و گردشگری

قطب شمال (تماشای شفق قطبی)
مورمانسک  +مسکو

تاریخ های حرکت  :هر پنجشنبه از  21بهمن

 ۳ +شب جزیه حورا

سرویس

مدت اقامت

هتـــــل
*4

MURMANSK: PARKINN

BB

 ۳شب

*4

MOSCOW:

BB

 ۳شب

دبل

 785دالر  +بلیط
COSMOS CLUB

سینگل

 999دالر  +بلیط

خدمــات
ویزا  +بلیط رفت و برگشت ( ایرفلوت)  6 +شب اقامت به همراه صبحانه  +یک وعده ناهار در هر شهر  +یک گشت شهری  +کاخ کرملین  +یک گشت در مورمانسک  +گشت رویت شفق قطبی به
همراه عکاس حرفه ای  +بیمه مسافرتی با پوشش کرونا  +ترانسفر فرودگاهی  +پرواز داخلی

مدارک

➢ پاسپورت با حداقل  7ماه اعتبار از تاریخ سفر
➢  ۲قطعه عکس ۳×۴
➢ فرم اطالعات فردی و شغلی مسافر (شغل – سمت – زمینه فعالیت – نام شرکت)
➢ درج امضا ء معتبر شخص بر روی پاسپورت

توضیحات

✓

قیمت بلیط  176,۳00,000ریال در نظر گرفته شده است

✓

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد.

✓

 CHECK INساعت  1۴:00و  CHECK OUTساعت  1۲:00می باشد .

✓

مسئولیت کنترل پاسپورت و ممنوعیت خروج از کشور برعهده آژانس ثبت نام کننده و مسافر بوده و شرکت ایران مرکز در قبال کنترل پاسپورت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسئولیتی
نخواهد داشت.

✓

بیمه برای افرادی باالی  60سال جداگانه باید توسط شخص مسافر پرداخت شود.

✓

ارسال  %50از مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد( .در صورت تسویه کامل هیچ افزایش نرخی اعم از مابه التفاوت نرخ دالر دریافت نخواهد شد).

✓

در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری شرکت ایران مرکز هیچگونه تعهدی نسبت به استرداد هزینه تور نخواهد داشت.

✓ شرایط کنسلی :پس از صدور واچر به علت گارانتی هتلها هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد.
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