PAKG NO:178-3

4شت غٌت پتسشثَزگ  3+شت هػکَ ( 7شت ٍ  8زٍش)
23 AUG - 20 SEP
N.B
02-06

WB 06-12

SNG

DBL

7.995.000

11.995.000

17.995.000

13.995.000

HOTEL
*4
STD

PARK INN BY RADISSON PULKOVSKAYA
IZMAILOVO DELTA HOTEL

 3شت هػکَ 4+شت غٌت پتسشثَزگ ( 7شت ٍ  8زٍش)
23 AUG - 20 SEP
7.995.000

17.995.000

11.995.000

13.995.000

*4
STD

IZMAILOVO DELTA HOTEL
PARK INN BY RADISSON PULKOVSKAYA

ثلیط زفت ٍ ثسگشت ثب َّاپیوبیی هبّبى ایس  7 -شت اقبهت دز ّتل ثب صجحبًِ-پسٍاش داذلی غٌت پتسشثَزگ ثِ هػکَ –یک غین کبزت زایگبى ّس اتبق

خدمات تور

پسٍاش داذلی هػکَ ثِ غٌت پتسشثَزگ  -لیدز فبزغی شثبىٍ -یصا -ثیوِ هػبفستی -تساًػفس فسٍدگبّی 4 -زٍش گشت ثِ ّوساُ ٍ 4عدُ ًبّبز

مدارک الزم جهت ویزا

-1اصل پبغپَزت ثب حداقل  7هبُ اعتجبز -2دٍ قطعِ عکع 3*4

گشت های
سنت پترزبورگ

اشدید اش کبخ پتسَّف(ثبشدید اش پبزک ّب ٍ فَازُ ّب ) ،ذلیج فٌالًد ،کلیػبی کبشاى ٍ ذیبثبى ًَغکی ً ،وبی ثیسًٍی کلیػبی ذَى هقدظ  ،صسف ًبّبز فػت فَد
- 1ة
- 2گشت کبهل هَشُ ازهیتبض ٍ کبخ شهػتبًی ،ثبشدید اش تٌدیع ًیکالی اٍل  ،هیداى اغحبقً ،وبی ثیسًٍی کلیػبی اغحبق ً ،وبی ثیسًٍی قلعِ پتسپبٍل ،هیداى قصسٍ ثبشدید اش
تٌدیع پتس کجیس

- 1ثبشدید اش ًوبی ثیسًٍی ازاهگبُ لٌیي ،هحَطِ کلیػبّبی کسهلیي  ،شبُ تَح ٍ شبُ شًگ  ،کلیػبی جبهع عیػی هٌجی  ،پبزک پیسٍشی ،صسف ًبّبز دز

گشت های شهر
مسکو

زغتَزاى  ،تپِ ٍازاثیف (تپِ گٌجشگ ّب  ،ثبم هػکَ)ً ،وبی ثیسًٍی داًشگبُ هػکَ
- 2ثبشدید اش هتسٍ هػکَ ،گشت ثب هتسٍ ً ،وبی ثیسًٍی کلیػبی ٍاغیلی هقدظ ،هیداى غسخ ً ،قطِ ی صفس  ،ازاهگبُ غسثبش گوٌبم  ،ثبغ الکػبًدز  ،هیداى
هبًط ،پبزک پیسٍشی  ،صسف ًبّبز فػت فَد  ،ثبشدید اش ذیبیبى ازثبت قدین ً ،وبی ثیسًٍی غبذتوبى ٍشازت اهَز ذبزجِ

پرواز ماهان

شسٍع پسٍاش هبّبى اش  31هی الی  22غپتبهجس ّس ّفتِ ( زفت ثِ غٌت پتسشثَزگ ثسگشت اش هػکَ ٍ ثسعکع)
تبزید ٍ زٍشّبی پسٍاش ثِ غٌت پتسشثَزگ اش  31هی جوعِ ّب ٍ اش  7جَالی ثِ ثعد یکشٌجِ ّب  ،غبعت زفت ثِ غٌت پتسشثَزگ  ٍ 06:30غبعت ثسگشت 11:10:
تبزید ٍ زٍشّبی پسٍاش ثِ هػکَ اش  07جَى جوعِ ّب ٍ اش  7جَالی ثِ ثعد یکشٌجِ ّب  ،غبعت زفت ثِ هػکَ  ٍ07:30غبعت ثسگشت 11:00:
ً-1سخ کَدک شیس  2غبل  2.495.000هی ثبشد

توضیحات

-2داشتي گرزًبهِ جدا ثسای توبهی افساد(حتی ًَشاداى ) الصاهی هی ثبشد
-3هػئَلیت کٌتسل پبغپَزت اشجْت هوٌَعیت ذسٍج اش کشَز ٍ اعتجبز ثِ عْدُ هػبفسٍ آضاًع ثجت ًبم کٌٌدُ هی ثبشد
-4شهبى الشم جْت اذر ٍیصا حداقل  7زٍش کبزی هی ثبشد ٍ دز صَزت ًیبش ثِ ٍیصای فَزی هجلػ  1.365.000تَهبى ثِ ًسخ ّس ًفس اضبفِ هی گسدد.

ثسًبهِ غفس تَز زٍغیِ
ٍیطُ پسٍاش هبّبى ٍزٍد ثِ غٌت پتسشثَزگ ٍ ثسگشت اش هػکَ
زٍش اٍل

پسٍاش هػتقین اش تْساى ثِ غوت غٌت پتسشثَزگ ثب ایسثبظ هدزى هبّبى( پسٍاش ثِ ٍقت تْساى  ٍ 06:30هدت پسٍاش 4:30غبعت ٍ ،زٍد ثِ غٌت پتسشثَزگ
 ،)09:30اغتقجبل دز فسٍدگبُ  ،اًتقبل ثِ ّتل پبزک ایي غبعت  ، 15:00اقبهت دز اتبق اغتبًدازد

زٍش دٍم

صجحبًِ دز ّتل ،ثبشدید اش کبخ پتسَّف ( ثبغ فَازُ ّب ،فقط ثبشدیدپبزک ٍ فَازُ ّب) ذلیج فٌالًد ،کلیػبی پتسٍ پبٍل پتسَّفًْ ،بز فػت فَد ،ثبشدید
اش کلیػبی ذَى هقدظ (ًوبی ثیسًٍی) کلیػبی کبشاى ،اًتقبل ثِ ّتل یب هساکص ذسید  ،ثبشدید اشذیبثبى ًَغکیٍ ،قت آشاد جْت ذسید

زٍش غَم

صجحبًِ دز ّتل  ،ثبشدید اش تٌدیع ًیکالی اٍل ،هیداى اغحبق ،کلیػبی جبهع اغحبق( ًوبی ثیسًٍی)تٌدیع پتس کجیس ،قلعِ پتسٍپبٍل ( ًوبی ثیسًٍی)
صسف ًْبز دز زغتَزاى آذزی ،ثبشدید اش هیداى قصس ،گشت کبهل هَشُ ازهیتبض،کبخ شهػتبًی ازهیتبض کَچک ٍ ثصزگ

زٍش چْبزم
زٍش پٌجن

ٍقت آشاد
صجحب ًِ دز ّتل ٍ ،قت آشاد جْت اغتقبد اش اهکبًبت ّتل یب ذسید ،اًتقبل ثِ فسٍدگبُ غٌت پتسشثَزگ ٍپسٍاشثِ هػکَ (هدت پسٍاش  )1:30اغتقجبل دز
فسٍدگبُ ٍ اًتقبل ثِ ّتل ایصهبلٍَ دلتب  ،اقبهت دز اتبق اغتبًدازد(غبعت پسٍاشداذلی اش 09:00الی  20:00هتغیس اغت ٍ ثب اغتفبدُ اش ذطَط داذلی
زٍغیِ ایسثبظ یب ثَییٌگ اًجبم هیشَد)

زٍش ششن

صجحبًِ دز ّتل  ،ثبشدیداش ًوبی ثیسًٍی آزاهگبُ لٌیي ،هحَطِ ٍ کلیػبّبی کسهلیي ،شبُ تَح ٍشبُ شًگ دز هحَطِ کسهلیي  ،کلیػبی جبهع عیػی
هٌجی ،صسف ًْبزدززغتَزاى پبزک پیسٍشی ،ثبشدید اشًوبی ثیسًٍی داًشگبُ هَغکَ ،تپِ ٍازاثیف( تپِ گٌجشکْب  ،ثبم هػکَ)

زٍش ّفتن

صجحبًِ دز ّتل،ثبشدید اشهتسٍی هػکَ  ،گشت ثب هتسٍ  ،کلیػبی ٍاغیلی هقدظ(ًوبی ثیسًٍی) هیداى غسخ ً ،قطِ صفس ،آزاهگبُ غسثبش گوٌبم ،ثبغ
الکػبًدز ،هیداى هبًط ،صسف ًْبز فػت فَد ،ثبشدیداشذیبثبى آزثبت قدین ،غبذتوبى ٍشازت اهَز ذبزجِ (ًوبی ثیسًٍی) ثبشگشت ثِ ّتل ثب هتسٍ

زٍش ّشتن

صجحبًِ دز ّتل ،اًتقبل ثِ فسٍدگبُ پسٍاشهػتقین اش هػکَ ثِ تْساى ثب َّاپیوبیی هبّبى( پسٍاش ثِ ٍقت زٍغیِ ٍ 11:00زٍد ثِ تْساى غبعت ،16:00هدت
پسٍاش  3غبعت ٍ  35دقیقِ)

ٍیطُ پسٍاش هبّبى ٍزٍد ثِ هػکَ ٍ ثسگشت اش غٌت پتسشثَزگ
زٍش اٍل

پسٍاش هػتقین اشتْساى ثِ هػکَ ثب ایسثبظ هدزى هبّبى ( پسٍاش ثِ ٍقت تْساى  07:30هدت پسٍاش  3:45غبعت ٍزٍد ثِ هػکَ غبعت )09:45اغتقجبل دز
فسٍدگبُ ،اًتقبل ثِ ّتل ایصهبلٍَ دلتب غبعت  15:00اقبهت دزاتبق اغتبًدازد

زٍش دٍم

صجحبًِ دز ّتل  ،ثبشدید اش ًوبی ثیسًٍی آزاهگبُ لٌیي ،هحَطِ ٍ کلیػبّبی کسهلیي ،شبُ تَح ٍشبُ شًگ دز هحَطِ کسهلیي ،کلیػبی جبهع عیػی
هٌجی ،صسف ًْبزدززغتَزاى پبزک پیسٍشی ،ثبشدید اشًوبی ثیسًٍی داًشگبُ هَغکَ ،تپِ ٍازاثیف( تپِ گٌجشکْب  ،ثبم هػکَ)

زٍش غَم

صجحبًِ دز ّتل ،ثبشدید اشهتسٍی هػکَ  ،گشت ثب هتسٍ  ،کلیػبی ٍاغیلی هقدظ(ًوبی ثیسًٍی) هیداى غسخ ً ،قطِ صفس ،آزاهگبُ غسثبش گوٌبم ،ثبغ
م ،غبذتوبى ٍشازت اهَز ذبزجِ (ًوبی ثیسًٍی) ثبشگشت ثِ ّتل ثب هتسٍ
الکػبًدز ،هیداى هبًط ،صسف ًْبز فػت فَد ،ثبشدیداشذیبثبى آزثبت قدی

زٍش چْبزم

صجحبًِ دز ّتل ٍ ،قت آشاد جْت اغتقبد اش اهکبًبت ّتل یب ذسید ،اًتقبل ثِ فسٍدگبُ هػکَ ٍ پسٍاشثِ غٌت پتسشثَزگ (هدت پسٍاش  )1:40اغتقجبل دز
فسٍدگبُ ٍ اًتقبل ثِ ّتل پبزک ایي ،اقبهت دز اتبق اغتبًدازد(غبعت پسٍاشداذلی اش غبعت  09:00الی  20:00هتغیس اغت ٍ ثب اغتفبدُ اش ذطَط
داذلی زٍغیِ ایسثبظ ثب ثَییٌگ اًجبم هیشَد)

زٍش پٌجن

صجحبًِ دز ّتل ،ثبشدید اش تٌدیع ًیکالی اٍل ،هیداى اغحبق ،کلیػبی جبهع اغحبق( ًوبی ثیسًٍی)تٌدیع پتس کجیس ،قلعِ پتسٍپبٍل ( ًوبی ثیسًٍی)
صسف ًْبز دز زغتَزاى آذزی ،ثبشدید اش هیداى قصس ،گشت کبهل هَشُ ازهیتبض،کبخ شهػتبًی ازهیتبض کَچک ٍ ثصزگ

زٍش ششن

صجحبًِ دز ّتل ،ثبشدید اش کبخ پتسَّف ( ثبغ فَازُ ّب ،فقط ثبشدید پبزک ٍ فَازُ ّب) ذلیج فٌالًد ،کلیػبی پتسٍ پبٍل پتسَّفًْ ،بز فػت فَد ،ثبشدید
اش کلیػبی ذَى هقدظ (ًوبی ثیسًٍی) کلیػبی کبشاى ،اًتقبل ثِ ّتل یب هساکص ذسید  ،ثبشدید اشذیبثبى ًَغکیٍ ،قت آشاد جْت ذسید

زٍش ّفتن

ٍقت آشاد

زٍش ّشتن

صجحبًِ دز ّتل ،اًتقبل ثِ فسٍدگبُ پسٍاشهػتقین اش غٌت پتسشثَزگ ثِ تْساى ثب َّاپیوبیی هبّبى( پسٍاش ثِ ٍقت زٍغیِ  11:10هدت پسٍاش 2غبعت 35
دقیقِ ٍزٍد ثِ تْساى )16:30

