
     

   

   

 
     

 

 
 
 
 
 
  

بذون تختکودک   

سال 5تا  2  

 کودک با تخت

سال 12تا  5  

 هر نفر در اتاق
SINGLE 

 هر نفر در اتاق
DOUBLE 

 هتل 

3.450.000 4.350.000 6.470.000 5.370.000 
3* TOP 

 
4* 

SAINT PETERSBURG 
 

ALFA 

  + بب صبحبًِشب البهت  9+ ٍیشای تَریستی +  S7بلیط زاذلی بب پزٍاس  +اهبرات  پزٍاس رفت ٍ بزگشت :خدمات 

گشت  7+ سبعتِ  24ایٌتزًت رایگبى + بیوِ هسبفزتی + سین کبرت رایگبى + راٌّوبی فبرسی سببى  + ٍزگبّیفز ّبیتزاًسفز

 ٍعسُ ؼذا 4ّوزاُ بب پززاذت ٍرٍزیِ ّب ّوزاُ بب 

 سنت پترزبورگ

ًبّبر+ پتزسبَرگ گشت شْزی سٌت  -1  

ببسزیس اس هَسُ ّزهیتبص -2  

ًبّبر+ ببسزیس اس شْز ٍ ببغ لصز پتزَّف  -3  

 مسکو

ًبّبر+ گشت شْزی هسکَ ٍ سبیت هیزاث جْبًی هیساى سزخ  -4  

ًبّبر+ گشت کزهلیي  -5  

ببسزیس اس هتزٍی سیببی هسکَ ٍ ذیبببى آرببت -6  

گشت هزکش ذزیس -7  

  ! زیگزی جبیگشیي هی گززز ّتلٍ زرصَرت کبًفزم ًشسى  تَر چبرتز ٍ ؼیز لببل کٌسلی هی ببشس -1

!  ًرَاّس زاشت(  هوٌَعیت یب ًساشتي اعتببر ذزٍج )ّیچگًَِ هسئَلیتی زر لببل کٌتزل پبسپَرت  آصاًس ًبذسای سفز -2  

اصل ( + هطببك پبسپَرت ًببشس)ٍ سهیٌِ سفیس رًگی کبهال اس رٍ بِ رٍ  4*3لطعِ عکس توبم رخ  2: مدارک ویسا  -3

.تکویل فزم هشرصبت فززی+ هبُ اعتببر  8پبسپَرت بب حسالل   

.تَهبى بببت ٍیشای فَری اذذ ذَاّس شس 200.000سهبى السم جْت اذذ ٍیشا حسالل یک ّفتِ هیببشس ٍ پس اس آى هبلػ  -4  

ز الشاهی هی ببشس اسهبلػ کل لزار زا%  60ارسبل   . تَهبى هیببشس  680.000سبل  2کَزک سیز  ًزخ  -5  

: تیز هبُ زر شب ّبی سفیس شبهل افشایش ًزخ هیببشٌس  15ذززاز تب پبیبى  24کلیِ رسرٍّب اس تبرید  -6  

سبل بسٍى شبرص  12تَهبى ٍ افزاز سیز  350.000تَهبى ٍ زر صَرت البهت زر اتبق یک ترتِ  220.000ترتِ  2ّز ًفز زر اتبق 

. فِ ذَاٌّس بَز اضب  

  توبس حبصل فزهبئیسبب       88984780/  88982350     لفي جْت اطالعبت بب ت

    3ٍاحس  – 29پالک  –ابتسای ذیبببى گوٌبم  –هیساى فبطوی  –تْزاى  

       WWW.NAKHODASAFAR.COM        021-88952348:  فکس 

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

