خدمات تورها:
 پرواز رفت و برگشت بینالمللی. اقامت در هتلها طبق درج ه خدمات هر تور با صبحانه. جابجاییهای بینشهری و فرودگاهی طبق برنامه تور شامل پرواز و اتوبوس توریستی. گشتها و بازدیدها مطابق برنامه تور به همراه راهنمای فارسی زبان و راهنمای محلی.خدمات اخذ ویزا و بیمه بینالمللی مسافرتی حوادث و خدمات درمانی. همراهی تور لیدر فارسی زبان از تهران در تمام مدت تور.* لطفا برای اطالع از نام هتلها و جزئیات برنامه سفر با ما تماس بگیرید.
قابل توجه همسفران محترم؛
 ســپردن ضمانــت بازگشــت بــه صــورت تودیــع ضمانتنامــه بانکــی و یــا چــک تضمینشــده و در صــورت نیــاز ارائــه ضمانتنامــه بیشــتر بــرای تورهــایاروپایــی و  ...از طــرف همســفران گرامــی الزامــی اســت.
 حضور به موقع همسفران در مرکز مربوطه جهت انگشت نگاری (در صورت نیاز) الزامی است. همســفرانی کــه در  59مــاه اخیــر ویــزای شــنگن (بــه جــز یونــان) دریافــت نمودهانــد ،نیــاز بــه انگشـتنگاری در مرکــز انگشـتنگاری ســوئیس نداشــتهو ایــن امــکان را دارنــد کــه بهصــورت غیرحضــوری درخواســت ویــزا نماینــد.
 همســفرانی کــه در  59مــاه گذشــته آخریــن ویــزای شــنگن خــود را از فرانســه دریافــت نمودهانــد نیــاز بــه انگشـتنگاری در مرکــز انگشـتنگاری فرانســهنداشــته و ایــن امــکان را دارنــد کــه بهصــورت غیرحضــوری درخواســت ویــزا نماینــد.
 همسفرانی که درگذشته با تورهای ایوار سفر نمودهاند از  ٪5تخفیف مبلغ ارزی " همسفران وفادار ایوار " بهرهمند میباشند. همسفرانی که تا پایان آذر در تورهای نوروز  ۱۴۰۲ایوار ثبتنام نمایند ،از  ٪۳تخفیف ارزی " ثبتنام زودهنگام " بهرهمند خواهند بود.  همسفران باالی  ۶۵سال از  ٪5تخفیف ارزی ،ویژه " تکریم بزرگترها " برخوردار خواهند بود.  پزشکان عزیز ،کادر محترم درمان و اعضای گرامی خانواده ایشان از  ٪۵تخفیف ارزی بهرهمند خواهند بود.  قابل ذکر است سقف مجموع تخفیفها  ٪۱۰میباشد. در صورتــی کــه جهــت اخــذ ویــزا ارائــه مــدارک ترجمــه شــده مــورد نیــاز باشــد و امــور دارالترجمــه بــه آژانــس محــول شــود  ،کلیــه هزینههــای ترجمــه بــهعهــده مســافر میباشــد.
 در صورت عدم صدور ویزا از طرف سفارت مربوطه ،مبلغ ورودی سفارت و هزینههای ترجمه از مبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد میگردد. مسئولیت کنترل اعتبار گذرنامه ،محدودیت خروج و پرداخت عوارض خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. ساعت تحویل اتاق،طبق قوانین بینالمللی هتلداری  15:00و ترک اتاق  12:00میباشد. مبنای محاسبه سن کودکان تاریخ برگشت تور میباشد. ارائه گذرنامه جدا برای هر متقاضی (حتی کودکان) در تمام تورها الزامی است. ارائه گواهی واکسیناسیون مورد تائید کشورهای تور مورد نظر (در صورت نیاز) به عهده همسفران گرامی می باشد. در اتاقهای سه نفره تخت سوم از نوع سفری بوده که به صورت موقت در اتاق دو تخته گذاشته میشود. کلیه پروازهای ترکیش از طریق استانبول ،امارات از طریق دبی و قطر از طریق دوحه ،به صورت ترانزیت میباشد.نحوه ثبتنام:
 فرصت ثبتنام درصورت داشتن ظرفیت برای هر تور  ،تا یک ماه قبل از حرکت میباشد. -همکاران بخش فروش با شماره  ۰۹۱۲-8580975حتی در ساعات غیراداری نیز پاسخگوی شما میباشند.

٪۵

تخفیف ارزی

مسافران قبلی ایوار

٪۳

تخفیف ارزی

ثبتنام زود هنگام

٪۵

تخفیف ارزی

همسفران باالی  ۶۵سال

٪5

تخفیف ارزی

ویژه پزشکان عزیز ،کادر محترم درمان و اعضاء گرامی خانواده

ویژه ثبت نام تا قبل از 1401/09/۳۰

 -قابل ذکر است سقف مجموع تخفیفات  ٪۱۰است.

قیمت برای هر نفر

نـام ،درجه هتل و مسیر تور

4شب زوریخ3 ،شب لوگانو

( ۱۶روزه) فرانسه ،سوئیس ،بلژیک ،هلند

5

4شب هاوانا6 ،شب وارادرو1 ،شب هاوانا3 ،شب استانبول

۴شــب گــوا

| European Contrast
(بروکسل)۳ ،شب آمستردام

| Pukka Vista

۹

| Korean & Japanese Dream

( 15روزه) کره جنوبی ،ژاپن

2شب جیجو3 ،شب سئول4 ،شب اوزاکا (کیوتو،کوبه)5 ،شب توکیو (هاکونه)

( 15روزه) اسپانیا ،ایتالیا

4

 11( 11روزه) برزیل

2شب سائوپائولو3 ،شب فوز دو ایگواسو۵ ،شب ریودوژانیرو

 24/۹0۰/000تومان  3590 +یورو

 ۱تخته

| Brazilian Dream

5

قیمت پرواز  9990 +دالر

 24/۹0۰/000تومان  4990 +یورو

 ۲تخته

3شب رم

قیمت پرواز  6190 +دالر

قیمت پرواز  3590 +دالر

 ۱تخته

3شب مادرید( ،زاراگوزا)4 ،شب بارسلون2 ،شب ونیز 2 ،شب فلورانس( ،پیزا)،

قیمت پرواز  3990 +دالر

 ۲تخته

| Spanish & Italian Taste

10

5

 ۱تخته

3شب پنومپن

قیمت پرواز  ۲۹۹۰ +دالر

 ۲تخته

3شب هانوی2 ،شب کشتی3 ،شب هوشیمین3 ،شب سیم ریپ،

 24/۹0۰/000تومان  4990 +یورو

 ۱تخته

۸

5

( 15روزه) ویتنام ،کامبوج

 24/۹0۰/000تومان  3590 +یورو

 ۱تخته

4شب زوریخ( ،اشتوتگارت)3 ،شب فرانکفورت( ،لوکزامبورگ)4 ،شب پاریس،

 24/900/000تومان  2490 +یورو

 ۲تخته

۷

4

( 15روزه) سوئیس ،آلمان( ،لوکزامبورگ) ،فرانسه( ،بلژیک)،هلند

 24/۹0۰/000تومان  1890 +یورو

 ۱تخته

7شب پاریس( ،گشت یک روزه بروکسل)

قیمت پرواز  3490 +دالر

 ۲تخته

۶

| Paris Week

4

(  8روزه) فرانسه( ،بلژیک)

قیمت پرواز  2490 +دالر

 ۱تخته

۳شــب دهلــی۲ ،شــب آگــرا( ،فاتــح پورســیکری) ۳ ،شــب جیپــور۳ ،شــب بمبئــی،

 49/۹0۰/000تومان  3590 +دالر

 ۲تخته

۵

( 16روزه) هند

 49/۹0۰/000تومان  2790 +دالر

 ۲تخته

| Delightful India

5

 24 /۹۰۰/000تومان  5390 +یورو

 ۱تخته

( 1۶روزه) کوبا،ترکیه

 24 /۹۰۰/000تومان  3690 +یورو

 ۱تخته

بروکسل( ،الهه)3 ،شب آمستردام

۴

 24/۹0۰/000تومان  2690 +یورو

 ۲تخته

3شب نیس3 ،شب ژنو( ،لوزان و مونترو)4 ،شب پاریس( ،مونس)2 ،شب

Fantastic Cuba
+ Shopping Delight

 24/۹0۰/000تومان  1890 +یورو

 ۲تخته

| French Taste

۳

4

 ۱تخته

2

| Swiss Break

( 8روزه) سوئیس

4

 ۲تخته

2شب ونیز( ،فلورانس)3 ،شب رم1 ،شب کشتی( ،دلفی)3 ،شب آتن2 ،شب تسالونیکی2 ،شب استانبول

 24/900/000تومان  4490 +یورو

 ۱تخته

4شب پاریس1 ،شب استراسبورگ( ،اشتوتگارت)3 ،شب مونیخ( ،نویشواناشتاین)2 ،شب اینسبروک،

 ۲تخته

| European Adventure

۱

3&4

(  24روزه) فرانسه ،آلمان ،اتریش ،ایتالیا ،یونان ،ترکیه (دور اروپا)

 24/900/000تومان  3290 +یورو

قیمت پرواز  4990 +دالر

پـرواز

تاریخ حرکت

 25اسفند

 26اسفند،

 2و  4فروردین

 26اسفند

 26اسفند

 26اسفند

 27اسفند،

 3و  5فروردین

 27اسفند

 27اسفند

 27اسفند

 27اسفند

 27و  ۱فروردین

نـام ،درجه هتل و مسیر تور

 9( 12روزه) دور سوئیس( ،ایتالیا)

3شب ژنو( ،میالن)2 ،شب لوگانو( ،لوسرن)3 ،شب زوریخ

( 14روزه) سوئیس( ،ایتالیا) ،آلمان

(هایدلبرگ)3 ،شب فرانکفورت

( 15روزه) دور اسپانیا ،پرتغال

3شب بارسلون( ،زاراگوزا)2 ،شب بیلبائو( ،بورگوس)۳ ،شب مادرید( ،گرانادا)،
۳شب ماالگا( ،سویا)۳ ،شب لیسبون

( 15روزه) سوئیس ،ایتالیا

3شب مادرید( ،زاراگوزا)۴ ،شب بارسلون

5

| Turkish Delight

 7( 17روزه) ترکیه
 6شب استانبول

( 11روزه) آفریقای جنوبی

4شب کیپ تاون

3شب مادرید( ،زاراگوزا)4 ،شب بارسلون3 ،شب پورتو3 ،شب لیسبون

5

| Australian Dream

 24/900/000تومان  2790 +یورو
 24/۹0۰/000تومان  2990 +یورو
 24/۹0۰/000تومان  4190 +یورو
قیمت پرواز  4790 +دالر

 ۱تخته

( 10روزه) سریالنکا

2شب کلمبو( ،پیناواال)۳ ،شب کندی ۴ ،شب بنتوتا

 24/۹0۰/000تومان  1990 +یورو

قیمت پرواز  6690 +دالر
 27/۹0۰/000تومان  1390 +دالر

 ۱تخته

22

| Glorious Island

5

قیمت پرواز  3990 +دالر

 ۲تخته

 13( 21روزه) دور استرالیا

3شب ملبورن4 ،شب سیدنی5 ،شب گلدکست (بریزبن)

قیمت پرواز  2890 +دالر

 ۱تخته

| Latin Passion

 ۱۴( 20روزه) اسپانیا ،پرتغال

4

فروردین

 ۲تخته

7شب پاریس3 ،شب استانبول

 12/900/000تومان  1090 +دالر

 ۱تخته

( 11روزه) فرانسه ،ترکیه

 12/۹0۰/000تومان  690 +دالر

 28اسفند،

 ۲تخته

19

Paris Week
+ Shopping Delight

4

 24/900/000تومان  2590 +یورو

 ۱تخته

2شب ژوهانسبورگ۲ ،شب سانسیتی( ،الهه)2 ،شب پارک جنگلی،

 24/۹0۰/000تومان  1890 +یورو

 ۲تخته

18

|

 28اسفند

 24/900/000تومان  5490 +یورو

 ۲تخته

South African Dream

5

 24/۹0۰/000تومان  3790 +یورو

 ۱تخته

( ۸روزه) اسپانیا

 24/900/000تومان  4490 +یورو

 28اسفند

 ۲تخته

| Madrid & Barcelona

 24/۹0۰/000تومان  3190 +یورو

 ۱تخته

16

4

 24/900/000تومان  4490 +یورو

 28اسفند

 ۲تخته

۱شب فلورانس( ،پیزا)۳ ،شب رم

 24/۹0۰/000تومان  3190 +یورو

 28اسفند

 ۱تخته

2شب ژنو( ،لوسرن)3 ،شب زوریخ۲ ،شب لوگانو۱ ،شب میالن۲ ،شب ونیز،

 ۲تخته

| Swiss & Italian Dream

15

4

 ۱تخته

14

 ۲تخته

| Iberian Taste

4

 ۱تخته

3شب ژنو( ،میالن)2 ،شب لوگانو( ،لوسرن) 3 ،شب زوریخ ۲ ،شب مونیخ،

 24/900/000تومان  3290 +یورو

 ۲تخته

| Swiss & German Dream

13

4

 ۲تخته

4

 24/۹0۰/000تومان  2290 +یورو

 ۱تخته

| Swiss Dream

قیمت برای هر نفر

پـرواز

تاریخ حرکت

 27/۹0۰/000تومان  1990 +دالر

 28اسفند و
 8فروردین

 ۵ ،۲ ،۱و 6

 28اسفند

 3فروردین

 29اسفند و
 1فروردین

 29اسفند

 29اسفند

 29اسفند و
 4فروردین

نـام ،درجه هتل و مسیر تور

( 13روزه) مالزی ،سنگاپور ،تایلند

4شب کواالالمپور3 ،شب سنگاپور5 ،شب پوکت

( 12روزه) سوئیس( ،لیختناشتاین) ،آلمان ،اتریش

 10( 25روزه) جمهوری چک ،اتریش( ،اسلواکی) ،مجارستان

3شب پراگ( ،لدنیس)3 ،شب وین(ٰ ،براتیسالوا)3 ،شب بوداپست

| European Glimpse

| Wonders of Croatia

| Into the Wild

4شب پاریس4 ،شب بارسلون3 ،شب استانبول

| European Vintage

4

6شب پاریس4 ،شب نیس

| Emerald Philippines

33

 24/900/000تومان  2890 +یورو
 24/۹0۰/000تومان  2590 +یورو
 24/900/000تومان  3690 +یورو

 39/۹0۰/000تومان  1690 +دالر

 ۱تخته

 10( 32روزه) فیلیپین

4شب مانیل 5 ،شب پاالوان

5

 ۱تخته

 11( 31روزه) فرانسه

 24/۹0۰/000تومان  2190 +یورو

 ۲تخته

| Paris & Nice

4

 24/900/000تومان  3490 +یورو

 ۱تخته

3شب زوریخ( ،لیختن اشتاین)3 ،شب مونیخ( ،نورنبرگ)3 ،شب پراگ

 24/۹0۰/000تومان  2490 +یورو

 ۲تخته

 10( 30روزه) سوئیس( ،لیختن اشتاین) ،آلمان ،جمهوری چک

 29/۹0۰/000تومان  3290 +دالر

 ۱تخته

( 12روزه) فرانسه ،اسپانیا ،ترکیه

 29/۹0۰/000تومان  2490 +دالر

 ۲تخته

29

Paris & Barcelona
+ Shopping Delight

4

 24/900/000تومان  2990 +یورو

 ۱تخته

2شب نایروبی2 ،شب ماساییمارا2 ،شب دریاچه نایواشا3 ،شب مومباسا

 24/۹0۰/000تومان  1990 +یورو

 ۲تخته

 10( 28روزه) کنیا

5

 24/900/000تومان  3890 +یورو

 ۱تخته

3شب زاگرب (زادار)3 ،شب اسپلیت3 ،شب دوبروونیک

 24/۹0۰/000تومان  2790 +یورو

 ۲تخته

 10( 27روزه) کرواسی

5

 24/۹0۰/000تومان  2890 +یورو

 ۱تخته

5شب پاریس2 ،شب ونیز( ،فلورانس)3 ،شب رم

 24/۹0۰/000تومان  1990 +یورو

 ۲تخته

 11( 26روزه) فرانسه ،ایتالیا

4

 ۱تخته

| Bohemian Highlights

 ۲تخته

4

 24/۹0۰/000تومان  3590 +یورو

 ۱تخته

3شب وین

 24/۹0۰/000تومان  2690 +یورو

 ۲تخته

2شب ژنو( ،برن)3 ،شب زوریخ( ،لیختناشتاین)3 ،شب مونیخ( ،سالزبورگ)،

قیمت پرواز  3590 +دالر

 ۲تخته

4

 ۲تخته

| Southeast Asian Dream

| Gorgeous Europe
24

5

قیمت پرواز  2190 +دالر

 ۱تخته

23

قیمت برای هر نفر

پـرواز

 39/۹0۰/000تومان  2290 +دالر

تورهای انفرادی ( :)FITاجرای تورهای انفرادی اروپا (فرانسه ،اسپانیا ،سوئیس ،و  )...و کلیه مسیرهای آسیایی (مالدیو،
سواحل خلیج فارس ،ترکیه و )...

تاریخ حرکت

 29اسفند

 ۱فروردین

 ۱فروردین

 2فروردین

 2فروردین

 2فروردین

 3فروردین

 3فروردین

 3فروردین

 4فروردین

به انتخاب
شما

