اعتبار از 69/20/3 :الی 69/29/32
AUGو SEP
شوبرٍ پکیج:
نرخ
افسایش
مبلغ  022.222تىمان
PEK4N+SHA4N 96-1
دارد.
ذسهبت تْر شبهل :بلیط ٌُاپیمائی ماٌان ایر بً پکه ( رفت پکه َ برگشت از شاوگٍای ) –  8شب اقامت ٌتل  5ستاري با صبحاوً  -تراوسفر فرَدگاٌی – بلیط قطار سریع السیر داذلی بیه پکه َ شاوگٍای – بیمً
مسافرتی – َیسای گرٌَی – لیدرمحلی – لیدر فارسی زبان َ 4 -عدي واٌار – سً رَز گشت ٌمراي با واٌار در پگه َ یک رَز گشت ٌمراي با واٌار در شاوگٍای
گشت ٌای پکه  :بازدید کاخ تابستاوی – کارذاوً مرَارید –کارذاوً یشم  -میدان تیان آمه – شٍر ممىُعً – مراسم چای – مرکس ذرید – دیُار چیه – میدان المپیک – طب سىتی – مرکس ذرید

چیـــي

تبرید صسّر69/2/3 :

گشت ٌای شاوگٍای  :بازدید از کارذاوً ابریشم – باغ یُ – مرکس ذرید – برج تلُیسیُوی – مُزي – مرکس ذرید
ساعت رفت بً پکه  :ساعت  - 02/52ساعت برگشت از شاوگٍای 0//22

 4شب پکــي  4 +شب شبًگِــبی

(ورود به پکن خروج از شانگهای )

تارید ٌای رفت َ برگشت بً شرح ذیل است :
( 26MAY -04JUN )( 02JUN-11JUN )( 09JUN-18JUN )( 23JUN-02JUL ) ( 07JUL-16JUL )( 21JUL-30JUL) ( 04AUG-13AUG)( 18AUG-27AUG )(25AUG-03SEP) ( 08SEP)17SEP

HOTEL

POLO PARKSIDE
PLAZA FUDAN

PEK: MARCO

PVG: CROWNE

درجه
هتل

تاریخ تىر

هر نفر در اتاق
دوتخته

هر نفر در اتاق
یک تخته

کىدک با تخت (6تا 21
سال)

کىدک بذون تخت ( 0
تا  9سال(

*5

26 MAY – 04 JUN

4.750.000

5.850.000

4.400.000

3.200.000

برنامه گشت پکن :کبخ تببظتبًی  ،کبرذبًَ هزّاریس  ،کبرذبًَ پشن  ،هیساى تیبى آهي  ،شِز هوٌْعَ  ،هزاطن چبی  ،هزکش ذزیس ،
زیْار چیي  ،هیساى الوپیک  ،طب طٌتی ّ هزکش ذزیس
برنامه گشت شانگهای :کبرذبًَ ابزیشن  ،بزج هرببزاتی  ،هْسٍ  ،ببغ یْ  ،هزکش ذزیس
*** ارطبل  08زرصس هبلػ تْر زر حیي ثبت ًبم

تْضیحبت

*** قیوتِب بَ تْهبى ّ کویظیْى کْزک ًصف بشرگظبل هیببشس(ًزخ کْزک سیز  2طبل  008.888تْهبى بسّى کویظیْى)
الشاهی اطت *** پزّاس ّ ُتل گبراًتی بْزٍ ّ ؼیز قببل تؽییز ّ کٌظلی هیببشس
*** هظئْلیت کٌتزل گذرًبهَ اس لحبظ  7هبٍ اعتببر ّ ُزگًَْ هوٌْعیت ذزّج اس کشْر بعِسٍ آژاًض ثبت ًبم کٌٌسٍ هیببشس

هسارک هْرز ًیبس جِت ّیشا گزُّی :اصل گذرًبهَ  ،یک قطعَ عکض  ،توکي هبلی ببًکی بزای ُز ًفز حساقل  12هیلیْى
تْهبى (بزای هظبفزیي ذبًْازگی کپی شٌبطٌبهَ اعضب ذبًْازٍ)
جِت کظب اطالعبت بیشتز ّ رسرّاطیْى  onlineبَ پبیگبٍ ایٌتزًتی  www.abrashparvaz.irهزاجعَ ّ یب بب شوبرٍ
آدرش :شریعتی باالتر از مطهری پالک  577واحذ 6

 021 -88144218توبص حبصل فزهبئیس.

