
 

 

 
 

     
  

 
   

  تير  9ويژه                   روز 8شب و  7 بلغارستان (وارنا)تور 
 ماهان از تهرانبا پرواز 
  

  

   . تومان مي باشد 995.000سال   2نرخ كودك زير 
  
  

   : تاريخ 1401/ 01/03

 : پکيج اعتبار  تير9

 شماره پکيج: 

  
 کودک بدون تخت 

  

  
  توضيحات  تخته  2هرنفردراتاق  تخته  1هر نفردر اتاق   کودک با تخت 

  

 رديف هتل نام 

9.390.000 13.190.000  21.490.000 18.890.000 STD SEA VIEW 3*BB BONITA 

  
1 

10.390.000 15.590.000 25.890.000 23.590.000 STD SEA VIEW 3*FB BONITA  

 
1 

13.390.000 13.390.000  22.490.000 19.190.000 STD ROOM 

 

4*BB PALMA 

 
2 

14.190.000 14.190.000  23.690.000 21.190.000 STD ROOM 4*HB PALMA 

 
4  

12.390.000 14.490.000  29.290.000 24.690.000 STD ROOM 4*UALL APOLO 5 

10.190.000 14.890.000 28.190.000 22.890.000 STD PARK VIEW 4*BB LILIA 6 

12.590.000 17.490.000 33.190.000 27.890.000   STD PARK VIEW 4*ALL LILIA 7  

11.790.000 13.390.000 33.590.000 25.790.000 STD ROOM 4*UALL ATLAS 8  

18.790.000 18.790.000 40.290.000 29.590.000  STD PARK VIEW 5*BB ADMIRAL 

 
9  

20.890.000 20.890.000 44.290.000 33.990.000 STD PARK VIEW 5*HB ADMIRAL 

 
  

12.390.000 14.490.000 36.290.000 27.390.000  STD SEA VIEW 4*UALL ASTERA 
FREE PRIVET 

BEACH 

10  

12.390.000 14.490.000 37.890.0000 29.590.000 DLX ROOM 

FRONT SEA VIEW 

4*UALL ASTERA 
FREE PRIVET 

BEACH 

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 دمات تور خ
 
  -بليط  رفت و برگشت با پرواز مستقيم ماهان اير به وارنا  - مطابق جدول باال اقامت در هتلروز  8و شب 7

  بيمه مسافرتی با پوشش کرونا  راهنما -سيم کارت برای هر اتاق  -ترانسفر فرودگاهی   -ويزا 
 
 

  :مدارک الزم
 

 ماه اعتبار از تاريخ سفر  7اصل گذرنامه با . 
 سفيد،بدون عينک )تمام رخ،رنگی،پشت زمينه 4.5×3.5يک قطعه عکس(. 
 تکميل فرم مشخصات فردی به صورت کامال دقيق و صحيح(در فايل پيوستی) . 
کپی تمامی صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه و کپی رونوشت کارت . A4 به صورت جداگانه 

 کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ويزا روی برگه. A4 ملی
 نام  لایر به همراه مهر بانک و150،000،000ماهه با موجودی حداقل  3گواهی بانکی حداقل  
  شخص 

   ارائه کليه مدارک مبنی برعلت رد شدن ويزا در صورت رد شدن از سفارت ساير کشورهای اروپايی.
به   سال که به همراه يکی از والدين خود سفر می کند بايد رضايت نامه محضری 18فرزندان زير . 

به سفارت ارايه نمايد . در غير اين صورت   زبان التين با امضای والدی که در سفر همراه آن ها نيست
  امکان صدور ويزا برای فرزند مربوطه مقدور نيست

والدينی که طالق گرفته اند اين رضايت نامه محضری بايد به امضای هر دو والدين     در خصوص. 
  رسيده باشد

 
نی بر اينکه متقاضی داليل موجهی جهت بازگشت به کشور مبداء دارد که شامل مدارک  مدارک مستدل مب.

  می گردد:ذيل 
اظهار نامه کارفرما، قراداد استخدام، يا ساير مدارک / معرفی نامه/ که نشان دهد متقاضی در کشور  

اه.(گواهی شغلی حتما  مبداء دارای شغل و يا حرفه ای بوده، به عالوه ارائه فيش حقوقی برای حداقل يک م
 بايد به زبان التين باشد ) 

 مدارکی دال بر اينکه متقاضی دارای ملک و دارايی در کشور مبداء می باشد . 
موارد الزم به ذکر در گواهی اشتغال به کار عبارتند از: نام و نام خانودگی / نام شرکت يا موسسه / سمت  

ذرنامه/ مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت يا موسسه /  دقيق / ميزان حقوق دريافتی ماهيانه / شماره گ
 مهر و امضای مدير عامل يا رئيس هئيت مديره(التين ) 

 يورو را تحت پوشش قرار دهد  30.000بيمه سالمت / سفر بين المللی معتبر که حداقل تا . 
ا هماهنگی واحد ب  لایر  300.000.000به ازای هر نفر   يا وجه نقد  ارايه ضمانت نامه بانکی. 

 فروش 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

   جهت ضمانت نامه بازگشت چک شخصی پذيرفته نيست.

سال نيازی به انگشت نگاری ندارند اما جهت عکس برداری که توسط خود سفارت انجام   12-6کودکان .
    بايد در محل سفارت حضور داشته باشند  ميشود

  روز کاری خواهد بود   10زمان صدور ويزا . 
 

 .  :عکس برای سفارت بلغارستان عبارتند از  شرايط
  ماه اخير  6عکس حداکثر گرفته شده در 

 ميلی متر 45در  35اندازه عکس: 
  عکس بايد رنگی باشد

 درصد از عکس را بگيرد   80-70سر بايد 
 زمينه عکس رنگی روشن. خاکستری روشن الگوی پيشنهادی نيست

 متقاضی بايد مستقيم به دوربين نگاه کند 
 چهره خنثی. بدون لبخند و دهان بايد بسته باشد 

 . از لباس يا رنگ متناسب با پس زمينه خودداری کنيد
 
 

   توضيحات:
يست.(واکسن ايرانی با الزامروز از دوز دوم گذشته باشد  14که واکسن  تال يجيهمراه داشتن کارت د  .1

  مورد قبول می باشد.)  PCRانجام تست 
  ارز و پرواز نرخ نهايی را با کانتر چک نماييد.  نوسانات نرخبا توجه به  . 2
تشک اضافه به  اي  یاضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفر سي نفر سوم در اتاق از سرو  . 3

  .رديگي صورت موقت در اتاق قرار م
  فرماييد. .نرخ تور بر اساس پايينترين نرخ پرواز می باشد.نرخ نهايی را با کانتر مربوطه چک  4
سال مبلغ جداگانه از  60عالوه بر هزينه بيمه مسافرتي محاسبه شده ، براي مسافران باالي  .5

   .مسافردريافت مي گردد
 
 
 
 
 


