تـور بـزرگ اروپـا
بـا کشتـی مجلل تـفـریحـی کـروز
شرکت تجاری افسانه بیزینس با همکاری موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد در ایران و اروپا
اقدام به برگزاری تورهای تفریحی  ،تخصصی و نمایشگاهی می نماید.

وین اتریش  /اسپانیا  /فرانسه  /ایتالیا
تور  3شب هتل وین اتریش و  7شب تور با کشتی مجلل کروز اروپا
تاریخ های برگزاری تـور :

1 ) 01.08 - 08.07
2 ) 08.08 - 15.08
3 ) 15.08 - 22.08
4 ) 22.08 - 29.08
5 ) 29.08 - 05.09
خدمات سفر:
-

بیمه مسافرتی با پوشش  55000یورو.

-

هتل  5ستاره با صبحانه.

-

تور کامل کشتی تفریحی کروز با بوفه آزاد.

-

ترانسفر.

-

مالیات های شهری و محلی.

-

پرواز داخلی اطریش – اسپانیا ( محل شروع تور کروز ).

هزینه و شرایط پرداخت :
نرخ تور و ویزا و کشتی و پرواز داخلی اروپا برای هر نفر :
-

هر نفر کابین داخلی  2580یورو  +پرواز ایران

-

هر نفر کابین بالکنی  2706یورو  +پرواز ایران

-

هنگام عقد قرارداد  %50هزینه پکیج پرداخت می گردد و  %50باقی تا دو هفته قبل از پرواز دریافت خواهد شد.

-

جریمه کنسلی برای پکیج به ازای هر فرد (به استثنای هزینه ویزا (  500یورو نان ریفاند در هر صورت).
تا  30روز قبل از خروج ٪10 ...............................................
 29تا  20روز قبل از خروج ٪25 .........................................
 19تا  10روز قبل از خروج ٪50 .........................................
 9تا  4روز قبل از خروج ٪65 ............................................
از  3روز ( 72ساعت) قبل از خروج ٪85 ...............................
 3-0روز قبل (٪ 100 ....................................... )No show
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-

زمانی که درخواست رزرو و اسناد الزم را دریافت کردیم  ،پس از  2-1روز کاری ،برای شما دعوت نامه ای جهت
سفارت ارسال می گردد.مدارک الزم برای مشتریان ،پس از دریافت نامه دعوت ( )EVEاعالم خواهد شد.

-

پروسه انجام حدود  3تا  4هفته پس از انتصاب انجام می شود.

-

برای مشتریان عزیز دعوتنامه معتبر اروپایی صادر می گردد که سفارت آن را قبول دارد و در صورت رد شدن ویزا
بلحاظ مسائل مالی یا امنیتی از طرف مشتری 500 ،یورو مربوط به ویزا و بیمه غیر قابل برگشت می باشد.

مسیر حرکت کشتی کروز

ایام

ساعت حرکت

مسیر کشتی

روز اول

Palma de Mallorca, Spanien

ساعت رسیدن

روز دوم

Valencia, Spanien

09:00

16:00

روز سوم

Marseille, France

13:00

20:00

Genua, Italien

09:00

18:00

روز پنجم

Civitavecchia, Italien

07:00

17:00

روز ششم

Palermo, Italien

09:00

17:00

روز هفتم

Cagliari, Italien

15:00

18:00

روز هشتم

Palma de Mallorca, Spanien

روز چهارم

ایام پاسخگویی و مشاوره شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8الی 16
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