
 

 
 

 بشرگتزیه ريیذاد وفت ي گاس ي پتزيشیمی جُان 

 (CIPPE) چیه پتزيشیمی ي گاس وفت، ومایشگاٌ

 96فزيردیه  55الی  95اسفىذ  88

 

 : بزگشت ي رفت پزياسی ساعات جشئیات

 اسفٌذ ( ٍرٍد بِ پکي 82) 31:31 –اس تْزاى  88:23اسفٌذ( 82ساعت پزٍاس رفت: )
 تْزاى بِ ٍرٍد 88:83 – پکي اس 32:21(  فزٍردیي 3: ) باسگشت پزٍاس ساعت

 

 :8507 چیه  CIPPE ومایشگاٌ تًر خذمات

تَریستی ٍیشای  

الوللی بيي حَادث بيوِ  

                        چایٌا ساتزى بزگشت ٍ رفت پزٍاس

                صبحاًِ ّوزاُ بِ ّتل در اقاهت شب 4

                       تزاًسفز رفت ٍ بزگشت فزٍدگاّی

 تزاًسفز رٍساًِ بِ ًوایشگاُ ٍ بالعکس 

 ،کارخاًِ الوپيک پارک ، چيي دیَار)  قبيل اس دیذًی اهاکي اس باسدیذ ،یک رٍس گشت شْزی توام رٍس بِ ّوزاُ تَر ليذر فارسی سباى

  ( هوٌَعِ شْز ، هي آى تياى هيذاى ، ابزیشن

 

 

 تاریخ تًر پزياس اتاق یک تختٍ َز وفز اتاق دي تختٍ َتل

Ibis Airport 3*** 735  + تًمان 859555555دالر + 945 تًمان 859555555دالر 

 چایىا ساتزن
 اسفىذ 88رفت :

 فزيردیه 5بزگشت : 

CITIC Hotel Beijing 
Airport 3* 

 تًمان 859555555دالر+  985 تًمان 859555555دالر+795

Howard Johnson 4* 845  + تًمان 859555555دالر +  0555 تًمان 859555555دالر 

Best Western 3*** 885 + تًمان 859555555دالر +  0855 تًمان 859555555دالر 

Sofitel Wanda 5* 0555 + تًمان 859555555دالر + 0455 تًمان 859555555دالر 

Crowne Plaza 
Airport 5* 

 تًمان 859555555دالر+  05835 تًمان 859555555دالر + 0085



 

 
 

 

 

 

 :تًجٍ

 ًفز باشٌذ. 3ٍیشای چيي بِ صَرت گزٍّی اخذ خَاّذ شذ . حذاقل تعذاد درخَاست کٌٌذگاى بایستی 

 خَاّذ دریافت هسافز اس آى التفاٍت هابِ ًزخ، افشایش صَرت در ٍ شذُ گزفتِ ًظز در پزٍاسی کالس ًزخ تزیي پایيي اساس بز بليط قيوت

 .شذ

 .اًذ شذُ گزفتِ ًظز در ًوایشگاُ بِ سزیع ٍ آساى دستزسی یا ٍ فاصلِ کوتزیي در ّا ّتل تواهی

 .دارد ٍجَد بيشتز یا کوتز اقاهت ّای شب تعذاد در تَر اجزای اهکاى

 در ّتل ٍ ًقذا دریافت هی شَد.صبحاًِ ّشیٌِ  ،هشخص شذُ اًذ **ّتل ّایی کِ با عالهت 

 

 : چیه  CIPPE ومایشگاٌ تًر بزای چیه يیشای اخذ جُت ویاس مًرد مذارک

جذیذ عکس قطعِ دٍ  

اعتبار هاُ 4 با پاسپَرت اصل  

 هيليَى تَهاى 38گَاّی توکي هالی بِ اًگليسی با هاًذُ حذاقل 

 

 


