
      

   

 
    
 
 

 

 

 

 کودک بذون تخت

سال 5تا  2  

با تخت کودک   

سال 12تا  5  

 هر نفر در اتاق

SINGLE 

 هر نفر در اتاق

DOUBLE 

 

 تور 

3.990.000 5.750.000 8.490.000 6.490.000 
 

4* 
TOP 

شب بارسلون  4  
 

5.900.000 6.900.000 11.290.000 9.490.000 4* 
TOP 

شب بارسلون 4  

شب مادرید 3  

6.250.000 7.450.000 10.740.000 9.850.000 4* 
TOP 

شب بارسلون 4  

جزایر قناریشب 3  

6.750.000 9.750.000 11.950.000 10.950.000 4* 
TOP 

شب مادرید 2  

گرند آداشب  2  

شب ماالگا2  

6.550.000 8.990.000 11.950.000 9.950.000 4* 
TOP 

شب مادرید 2  

سویاشب  3  

شب ماالگا 3  

  :تور خدمات 

کلیه پرياز + پريازهای معتبر بیه المللی ترکیش ، ایژن ، قطر ي امارات + با صبحاوه  4*شب اقامت در هتل های  7 

  راهىمای فارسی ي اوگلیسی زبان+ گشت شهری در هر شهر + تراوسفر فريدگاهی + يیسای شىگه + های داخلی 
 

 



  

 

 

 

! مربوط به سفارت ، کنسلی هتلها و پرواز ها کسر و مابقی مبلغ استرداد میگردد در صورت عدم صدور روادید کلیه هزینه های  -1  

 .مسافرین موظف هستند در وقت تعیین شده از طرف آژانس ، در سفارت جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند  -2

 .، اطالعلت مربوطه متعاقبا اعالم میگردددر صورت تغییر خط هوایی و یا قیمت پرواز    -3

 .اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد این شرکت باقی میماند  -4

 .تومان برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی ضروری است 50.000.000ارائه  ضمانت بازگشت از سفر حداقل  -5

 .عهده آژانس ثبت نام کننده میباشند مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بر -6

 #الشامی می باشد  اسمبلغ کل قزار داد"  60پزداخت $    .قیمت های  فوق به تومان میباشند -7

 .گرددترجمه کلیه مدارک مربوط به سفارت اسپانیا باید به زبان اسپانیایی با مهر مترجم  -8

 .رزرواسیون تماس حاصل فرماییدجهت رزرو هتل و بلیت به صورت تک با همکاران بخش  -8

اصل پاسپورت های جدید و قدیم ، دو قطعه عکس ، شناسنامه ،  : السم جهت اخذ ویشای شنگن مدارک 

ماهه به التین با مهر شعبه با  6ماهه حساب بانکی و تمکن مالی  6کلیه مدارک شغلی ، سند ملکی ، پرینت 
  تکمیل فرم مشخصات فردیتومان ،  40.000.000موجودی به ازای هر نفر 

 

        .تماس حاصل فرمائید                                                                لفهجهت اطالعات با ت

   
 

    3ياحد  – 29پالک  –ابتدای خیابان گمىام  –میدان فاطمی  –تهران   

       WWW.NAKHODASAFAR.COM        021-88952348:  فکس 

http://www.nakhodasafar.com/
http://www.nakhodasafar.com/

