
 

 

 شركت خدمات بار هوايي و مسافرتي

   پارسيان هوا دريا

 

  مراکش 
 شب مراکش3شب شهر ساحلی آکادیر+ 3شب کازابالنکا + 1

در ) شهریگشت  4،و بین شهری فرودگاهی ترانسفر ویزا، شب اقامت در هتل با صبحانه، 7 ،قطری و برگشت با پرواز بلیط رفت  :تور خدمات

 . و فارسی زبان، بیمه مسافرتی ور لیدر انگلیسیت، کازابالنکا و مراکش با ناهار(

  :برای ویزامدارک الزم 

 اعتبار( ماه  7 )حداقل با امضاء اصل گذرنامه  

 و جدید سفید با زمینهرنگی تمام رخ  4*3عکس در اندازه  دو قطعه 

 ر برجسته: گواهی حساب بانکی به زبان التین از بانک به همراه مه 

 ماه آخر                  ب( تمکن مالی یا باالنس حساب 3الف(پرینت حساب بانکی           

 به زبان انگلیسی:  مدارك شغلی ترجمه شده با مهر مترجم 

  .پزشکان: پروانه مطب و کارت نظام پزشکی معتبر 

  .مشاغل آزاد: جواز کسب معتبر 

  در صورت داشتن سمت مدیریت و یا هر سمتی دیگر روزنامه رسمی آن شرکت و یا آخرین تغییراتی که در آگهی تاسیس آمده است به

 همراه گواهی اشتغال به کار که عنوان و سمت مورد نظر در سربرگ شرکت به همراه امضا دارندگان حق امضا آن شرکت. 

 برگ معتبر. زمان و ... گواهی اشتغال به کار در سردر صورت کارمند بودن در شرکت/ موسسه/ سا 

 توضیحات:

 نسبت به ممنوع الخروج بودنهیچگونه مسئولیتی  پارسیان هوا دریاو آژانس هواپیمایی  عهده آژانس همکار می باشده مسئولیت کنترل گذرنامه ب 

 مسافر ندارد.

  نه مازاد بر مبلغ تور اخذ می گردد.جداگاآن سال اجباری بوده و مبلغ  06بیمه برای مسافرین باالی 

 
  TEL : 22016619  

E-mail : pastravel3@ persiangroup.biz 

CHD  همراه 
SNG DBL Location Rate  HOTEL 

CHD 2-5 

 بدون تخت
CHD 5-12 

 با تخت

2.500.000 

+700 € 

2.500.000 

+900 € 

2.900.000 

+1550 € 

2.900.000 

+1200 € 

Casablanca 
5* 

BB Hyatt Regency 

Agadir 
4* 

ALL 

Iberostar Founty Beach  

or Similar Hotel 

Marrakesh 
5* 

BB 
Le Méridien N'Fis 

  AUG 3  تاریخ حرکت:


