
 پرواز با هواپیمایی بریتیش ایر ویز 
 سیزده شب اقامت در هتل های ۴ ستاره لوکس  با  

صبحانه
ترانسفر فرودگاهی  

 راهنمای فارسی زبان 
اخذ ویزای انگلیس 

بیمه مسافرتی    
 پذیرایی 

:بلیط قطار تندرو از ادینبرو به لندن
 گشت  کامل به همراه ورودیه ها

 دیدنیهای لندن : کاخ وستمینستر، خانه های پارلمان،  
 کاخ باکینگهام، فلکه پیکادیلی، میدان ترافالگار، چشم
 لندن، برج لندن، پل لندن ،آکسفورد، استراتفورد، قلعه

وینزور، بث، استون هنج
 صدور دعوتنامه توریستی برای اخذ ویزای انگلیس 

 پرداخــت۵۰ درصد مبلغ ارزی تور و هزینه ریالی کامل بلیط به 
هنگام قرارداد الزامی می باشد

 به دلیل نوسانات نرخ ارز، در صورت تسویه نکردن مبلغ 
    قرارداد، مابه التفاوت افزایش غیر متعارف نرخ ارز دریافت

می گردد
 مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور 
 مسافر به عهده ی آژانس درخواست کننده و خود شخص مسافر

می باشد
 در صورت ثبت نام گروه های ده نفر به باال، از تخفیف ده 

درصدی بهره مند خواهید شد
 در صورت رد درخواست ویزا در شرایط عادی، هزینه های ثبت در صورت رد درخواست ویزا در شرایط عادی، هزینه های ثبت 
 نام ویزا ۱۰۰پوند انگلیس و مبلغ جریمه پروازاز مبلغ کل تور

کسر، و مابقی استرداد می گردد
 در صورتیکه متقاضی ، ردی ویزا در گذشته داشته باشد و مایل 
 به اقدام مجدد باشد، چنانچه ویزا صادر نگردد مبلغ ۲۰۰ پوند
 بعنوان هزینه های خدمات شرکت به همراه مبلغ جریمه تور از

مسافر اخذ می گردد

جزئیات پرواز :  تاریخ رفت ۱۹ مارچ ۲۰۱۸ و برگشت ۱ آپریل ۲۰۱۸ 

ــور انگلیس پکیج ـت

۱۳ شب و ۱۴ روز          

Radisson Blu Edwardian
 Kenilworth 4* 

Radisson Blu Edwardian
 Kenilworth 4* 

Hilton Carlton Hotel 4*

هتل

Malmaison Liverpool 4*

شهر

۴ شب ادینبورگ

۳ شب لندن

۴۵۰۰ پوند

+ نرخ بلیط

۳۶۰ پوند

+ نرخ بلیط

کمیسیون همکار ۲۰۰ پوند

 ۱۰٪ تخفیف ویژه

ثبت نام  تا ۱۰ دی ماه

۳۶۰۰ پوند

+ نرخ بلیط

۴ شب لندن

۲۷۰۰ پوند۲ شب لیورپول

 + نرخ بلیط

نوزاد بدون تختکودک با تختیک تخته دو تخته

 ویژه
نوروز ۹۷

ــات توضیحــاتخدـم


