
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 ور:ـات تـخدم
 فرودگاهیبه همراه ترانسفر  پرواز رفت و برگشت. 
 صبحانهه همراه شب اقامت در هتل ب پنج. 

 یورو 01.111تا سقف  . بیمه مسافرتی
 به همراه لیدر محلی انگلیسی زبان مینسک . یک روز گشت شهری 

 .ویزای مسافرتی 
 شرایط کنسلی : 

 .پرواز بر روی سیستم میباشد   بعد از رزرو سوخت کامل می باشد و ویزا  هتل کنـسلی
 : بالروس م جهت دریافت ویزامدارک الز

 ماه  از تاریخ سفر 7اصل پاسپورت با اعتبار  

 نه سفید متفاوت از پاسپورتمیز 4*3 قطعه عکس 2 تکمیل فرم مخصوص ویزا به همراه

 به ازای هر نفر الزامی میباشد چک شخص ثالث به مبلغ  سی  میلیون تومان ضمانت بازگشت از سفر سپردن برای  
 ایید :ـرمـوجه فـر تـا به نکات زیـلطف

 ورودیه گشت ها به عهده مسافر می باشد. -0
 هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد. -2

کودک بی 
 تخت

هاتاق یک تخت کودک  با تخت  
اتاق  دو 

 تخته
 نام هتل درجه سرویس  منطقه

230 $ 300 $ 640 $ 475 $ CITY CENTER BB 3* BELARUS 

250 $ 325 $ 885 $ 515 $ 
Zaslawskaye 

Reservoir 
BB 5* ROBINSON CLUB 

345 $ 450 $ 1140 $ 730 $ CITY CENTER BB 5* PRESIDENT 

360 $ 465 $ 1150 $ 755 $ CITY CENTER BB 5* 
BEIJING       

 )پیشنهاد ویژه(

360 $ 470 $ 1130 $ 760 $ CITY CENTER BB 5* EUROPE 

480 $  630 $ 1885 $ 1030 $ CITY CENTER BB 
5* 

TOP 
DOUBLE TREE BY 

HILTON 

 پرواز به شرح زیر می باشد که به  مبالغ فوق اضافه می گرددنوع نرخ بلیت براساس 

 تومان می باشد  111/881/6  ترکیششروع نرخ پرواز 
 

29 JULY 2019 
29JULY-31OCT 

Summer 1 



 
 

 هزار یورو میباشد.01سقف مبلغ بیمه  -3
 . داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد -4
 .ضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد به نفر سوم تخت ا -5
ماه اعتبار از تاریخ سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس  7طبق قوانین هواپیمایی،مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  -6

 و مسافر می باشد.   درخواست کننده

 دالر به هر نفر اضافه خواهد شد  21در صورت تقاضا برای ویزای فوری مبلغ روز کاری زمان نیاز دارد و  7طبق قوانین سفارت ویزا بالروس  -7

 درصد هزینه پروازی  مباشد 01دالر +  51نرخ نوزاد   -8

 

 .سیستم آنالین دلتابان مشاهده فرماییدهتل های بیشتر را در
 


