تور مسکو
تورهای ویژه مخصوص نمایشگاه  MITT2016مسکو
تورشماره  ( MITT- 2016-A :مسکو ****)
یک هفته (  42,900,000ریال)











بلیط رفت و برگشت ماهان ( رفت ساعت  54:9روز  2فروردین -برگشت ساعت  2254:روز  5فروردین)
ویزای توریستی
یک هفته اقامت در هتل چهار ستاره
ترانسفر فرودگاهی
چهار روز ترانسفر رفت و برگشت به نمایشگاه
یک روز گشت کامل با نهار و راهنمای فارسی زبان
گشت نیم روزی خرید
گشت شبانه کشتی بر روی رودخانه مسکو
بازدید از متروی تاریخی مسکو
سیم کارت رایگان

تورشماره  (MITT-2016 – B :مسکو***)
یک هفته (  005.335333ریال )











بلیط رفت و برگشت ماهان ( رفت ساعت  54:9روز  2فروردین -برگشت ساعت  224:9روز  5فروردین)
ویزای توریستی
یک هفته اقامت در هتل سه ستاره
ترانسفر فرودگاهی
چهار روز ترانسفر رفت و برگشت به نمایشگاه
یک روز گشت کامل با نهار و راهنمای فارسی زبان
گشت نیم روزی خرید
گشت شبانه کشتی بر روی رودخانه مسکو
بازدید از متروی تاریخی مسکو
سیم کارت رایگان

تورشماره ( MITT-2016 – C :مسکو -سن پترزبورگ )
ده روز (  .053335333ریال)














بلیط رفت و برگشت ماهان ( رفت ساعت  54:9روز  2فروردین  -برگشت ساعت  2254:روز  22فروردین)
بلیط قطار مسیر مسکو  -سن پترزبورگ
بلیط هواپیما مسیر سن پترزبورگ  -مسکو
ویزای توریستی
ده شب اقامت در هتل چهار ستاره
ترانسفر فرودگاهی
چهار روز ترانسفر رفت و برگشت به نمایشگاه
یک روز گشت کامل مسکو با نهار و راهنمای فارسی زبان
یک روز گشت کامل سن پترزبورگ با نهار و راهنمای فارسی زبان
گشت نیم روزی خرید
گشت شبانه کشتی بر روی رودخانه مسکو
بازدید از متروی تاریخی مسکو
سیم کارت رایگان

تورشماره ( MITT-2016 – D :مسکو -سوچی )
ده روز (  .053335333ریال)













بلیط رفت و برگشت ماهان ( رفت ساعت  54:9روز  2فروردین  -برگشت ساعت  2254:روز  22فروردین)
بلیط هواپیما رفت و برگشت سن پترزبورگ – سوچی
ویزای توریستی
ده شب اقامت در هتل چهار ستاره
ترانسفر فرودگاهی
چهار روز ترانسفر رفت و برگشت به نمایشگاه
یک روز گشت کامل مسکو با نهار و راهنمای فارسی زبان
یک روز گشت کامل سوچی با نهار و راهنمای فارسی زبان
گشت نیم روزی خرید
گشت شبانه کشتی بر روی رودخانه مسکو
بازدید از متروی تاریخی مسکو
سیم کارت رایگان

توجه :به دلیل نوسان شدید دالر در روسیه اعتبار قیمت ها تا تاریخ  500./55/5.میباشد.

نادیا پرواز

