
برنامه سفر:

حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به ژنو ، گشت شهری ژنو و ترانسفر ز مینی به لوزان ، انتقال به هتل روز اول:

گشت شهری لوزان و بازدید از موزه چارلی چاپلین و کارخانه پنیر و شکالتروز دوم:

ترانسفر زمینی به اینترالکن ، انتقال به هتل روز سوم:

گشت شهری اینترالکن و بازدید از آبشار تروملباخ روز چهارم:

ترانسفر زمینی به لوسرن ، انتقال به هتل روز پنجم:

گشت شهری لوسرن و بازدید از کوه ریگی همراه با ناهارروز ششم:

، کلیسای Rheinfall گشت شهری زوریخ شامل بازدید از کلیسای مرکزی شهر ، ایستگاه قدیمی قطار ، آبشارروز هفتم:

فرومونستر و ...

انتقال به فرودگاه جهت پرواز تهران روز هشتم:

۲ شب لوزان + ۲ شب اینترالکن + ۳ شب لوسرنتور سوئیس (۸ روز)

درجه هتل

۱,۹۹۰ یورو+

۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق ۲ تخته

۲,۷۹۰ یورو+

۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

هر نفر در اتاق ۱ تخته

۱,۷۹۰ یورو+

۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کودک ۱۱-۴ سال با تخت

۷۹۰ یورو+

۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کودک ۴-۲ سال بدون تخت

ارسال ۵۰٪ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد.

نرخ INF (زیر۲سال) ۱۰٪ ریالی + ۱۰٪ ارزی نرخ بزرگسال

خدمات تور:

اخذ ويزاي شنگن

بيمه ي مسافرتي تا سقف پنجاه هزار يورو پوشش حوادث

اقامت در هتل هاي چهار ستاره همراه با صبحانه

پرداخت تمام هزينه هاي رفت و برگشت فرودگاهي با اتوبوس هاي توريستي

اهداء نقشه شهر سوئیس و يك كيف مدارك به عنوان يادبود

گشت و گذار در شهر با اتوبوس هاي توريستي

و ده ها خدمات شگفت انگيز ديگر در طول مسير براي تجربه سفري بي نظير و به ياد ماندني...

875 IKAIST 04:05 06:10 TKپرواز از تهران به استانبول

1917 ISTGVA 09:15 10:35 TKپرواز از استانبول به ژنو

1910 ZRHIST 18:40 23:30 TKپرواز از زوریخ به استانبول

878 ISTIKA 01:55 06:35 TKپرواز از استانبول به تهران

۲BRN9-013 فروردین

عوارض خروج ازكشور به عهده مسافرين است.

درخصوص سفارتهائي كه نياز به ترجمه مدارك مي باشد، هزينه دارالترجمه به عهده مسافرين محترم مي باشد.

نکته:


