
 

 

 

 "  شهریور 41تاریخ پرواز :  " 

 خدمات تور :

 زبان فارسی   صبحانه ، تور لیدر اقامت با ، ( قطار سریع السیر   فرودگاهی و ترانسفر بین شهری ) ، ترانسفر ترکیش  ییهواپیما برگشت بابلیت رفت و 

 پرداخت کلیه ورودیه ها  ، ، بیمه مسافرتی فست فودبا ناهار  گشت در سنت پترزبورگ 1و  وعده ناهار رستورانی ( 2 با )مسکو  گشت شهری در 2

 :گشت مسکو شامل بازدید از 

  فروشگاه گوم  -کلیسای عیسی منجی داخل  –الکساندر باغ  –سرباز گمنام دید از ز با  –میدان سرخ 

 گشت مترو مسکو و خیابان آربات   

  بام مسکو  و پارک پیروزی 

 گشت سنت پترزبورگ شامل بازدید از  :

   ی و بازدید از داخل کلیسای کازانخیابان نوسکگشت

  بازدید از میدان کاخ و لنگرگاه شهر سنت پترزبورگ 

 توضیحات :

غیر قابل  هتل گارانتی و ( پرواز چارتر و3.  استنوع سفری  تخت نفر سوم از( 2 دالر می باشد . 170تومان +  000/055( نرخ کودک زیر دو سال 1

و  بوده( مسئولیت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر 5  عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می باشد .پرداخت ( 4.  استرداد می باشد

ارزی تور در هنگام  % 50ریالی و %100پرداخت  (6 آژانس آذرگشت ملکی مسئولیتی در قبال کنترل ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت .

 شرکت آذرگشت ملکی هیچگونه تعهدی نسبت  به آن نخواهد داشت . ،در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری (7 .ثبت نام الزامی است 

 مدارک الزم جهت اخذ ویزا :

 ها بدون چرخش  هشان ، سفید زمینه تمام رخ ، 3*  4ماه اعتبار ، یک قطعه عکس  7اصل پاسپورت با حداقل 

سال بدون تخت 5تا  2کودک  تخته1هرنفر در اتاق   سال با تخت 12تا  5کودک   تخته2هرنفر در اتاق    هتل 

تومان 000/050/5  

 + 

دالر  010   

تومان 000/050/5  

 + 

الرد 015  

تومان 000/005/5  

 + 

الرد 575  

تومان 000/005/5  

 + 

الرد 050  

CATHRINE ART HOTEL 

SAINT PETERSBURG  4* TOP 

COURTYARD BY MARRIOTT 

MOSCOW PAVELETSKAYA    

OR 

BROSKO HOTEL 4* 

22/05/98تاریخ صدور:   

نویاعتبـار پکیج: تا اطالع ثا  

 نــوع پکیج: ویژه مسافران

روز 8شب و  7  

 

شب مسکو 3گ + شب سنت پترزبور 0 تور روسیه از تبریز  


