
GIFAتور بازدید از نمایشگاه فلزات و ریخته گری 

آلمان -دوسلدورف
و ازی ،تجهیزات ، فوالد، کوره ها،نسوز ها،قالب سیکی از بزرگترین نمایشگاه های صنعت جهان در رابطه با انواع فلزات،ریخته گری،متالوژیگیفانمایشگاه

سال یکبار در 4مرتبط دیگر همراه با کنفرانس ها و سمینارهای مرتبط می باشد که هر موضوعات دستگاه های تخصصی فلزات و ده ها وین تکنولوژی ن
ین نمایشگاه افتخار دارند تا تور بازدید از اگروه شرکت های پانیذان و آژانس مسافرتی پیله های عصر پرواز .شهر دوسلدورف آلمان برگزار میگردد

به همراه و ( مجری نمایشگاه متافو در ایران)،شرکت نمانگر(شرکت فوژان راهبران آتی)را با همکاری نماینده انحصاری نمایشگاه های دوسلدورف در ایران
.تشکل های صنفی و حضور متخصصان صنعت کشور برگزار نماید

( شب دوسلدورف3شب بارسلون،3)شب 6روز و 7: مدت تور

خرداد24: تاریخ برگشت از دوسلدورف به تهرانخرداد18: تاریخ رفت از تهران به بارسلون

یورو به عالوه هزینه بلیط های هواپیما به نرخ روز خرید1850:هزینه هر نفر در اتاق دابل

-راهنما -با صبحانهدوسلدورفستاره در شهر های بارسلون و 4هتل -هواپیماتهیه بلیط -سفارت اسپانیا از ویزای شنگن اخذ :خدمات تور
ت شهری بارسلونیک گش–تهیه کارت نمایشگاه -بیمه مسافرتی-ترانسفر نمایشگاه با مترو-تورترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت طبق برنامه 

همراه با راهنما
(جزو هزینه تور نمی باشد و کارت نمایشگاههزینه پرداختی به سفارت) 

:توضیحات 
.هزینه بلیط های هواپیما جداگانه و به نرخ روز می باشد که پس از پرداخت مبلغ کامل صادر خواهد شد ( 1
.امکان همراهی اعضای خانواده(2
قاضی مبلغ ضمانت نامه با توجه به شرایط مت)ضمانت نامه بازگشت ازسفر پس از دریافت ویزا برای همه متقاضیان الزامی است(3

(.  مشخص خواهد شد
.طبق توافق با سفارت اسپانیا مدت و مکان اقامت مسافران عینا می بایست طبق برنامه سفر باشد(4
واهد سایر شرایط مطابق با فرم قراردادهای وزارت میراث و جهانگردی می باشدکه با هر یک از متقاضیان جداگانه قرارداد منعقد خ(5

.شد
میلیون تومان با شرایط ویژه30ماهه تا سقف 10امکان پرداخت هزینه بلیط هواپیما به صورت اقساطی حداکثر (6

م ازهزینه تور در زمان ثبت نام و تسویه کامل ودریافت ضمانت نامه پس از دریافت ویزا انجا% 50: نحوه پرداخت
.خواهد شد

:نام و نام خانوادگی متقاضیان .....          ...: ...........................................................................................................................نام شرکت 

1  .............................................................. :2  ................................................................ :3............................................................. :4................................................................. :

:...............................................ایمیل ......................................   فکس : ................................  تلفن ثابت ( ................................. دابل / سینگل)نوع اتاق 

.......: ...........................................................................................................................توضیحات: ...............................................     تلفن همراه 
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خرداد21:تاریخ رفت از بارسلون به دوسلدورف

اسفندماه15حداکثر مهلت ثبت نام 
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