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 2019 دوسلدورف آلمان نمایشگاه بین المللی گردشگری تور 

(1398 ماهشهریور 17الی  15)   
 

مروری منحصر به فرد از مکانها و مقاصد گردشگری در تمام پنج قاره را  TourNaturنمایشگاه بین المللی گردشگری و طبیعت دوسلدورف 

فراهم می کند. این نمایشگاه تجاری که برای دوستداران طبیعت نمایشگاهی ممتاز به حساب می آید، صاحبان تجارت در حوزة طبیعت را در 

رد. نمایشگاه گردشگری و طبیعت دوسلدورف نمایشی باشکوه از مند به طبیعت گردی گردهم می آوکنار برگزارکنندگان تورها و افراد عالقه

عی تصاویر ثابت و متحرک از اماکن طبیعی بی نظیر را فراهم می آورد و فرصتی برای ایجاد شبکه با افراد حاضر در حوزة گردشگری و منابع طبی

شگاه شامل فیلم های مستند در موضوعات مختلفی چون و نیز افراد باتجربه و کهنه کار تورهای طبیعت گردی به شمار می آید. این نمای

 آفریقا و امریکا آسیا، مانند متفاوت کوهنوردی و دوستداران مقصدهای پیاده روی، طبیعت گردیگیاهان و معرفی طبیعت به کودکان است. 

 سازمان تورهای خدمات از توانند می ’نو و بکر مقاصد‘ به خاص سفرهای طرفداران. کنند پیدا جدیدی جذاب و مناسب مکانهای توانند می

نمایشگاه گردشگری و طبیعت در دوسلدورف به مهم ترین نمایشگاه دنیا  .کنند استفاده انفرادی سفرهای حتی یا گردشگری های گروه و یافته

 برای صنایع گردشگری، طبیعت گردی و پیاده روی تبدیل شده است.

 دیخواه یم ؟دیبلند را دوست دار یشما کوه ها ایآ .شود یمتمرکز م عتیدر طبو باز  یفضا یها تیفعال نهیدر زم ،زیهمه چ TourNaturدر 

کوهنوردی،  یبراتورنیچر  شگاهینما ستان هستید؟کوه در سواری دوچرخه ریمسبی نقص ترین به دنبال  ای ؟دیابیرا ب یرو ادهیپمسیر  نیباتریز

 را به شما ارائه میدهد.  مناسب زاتیلباس و تجه و یعیطب یمنظره ها ،ییایصد روامق، عتیطب اتیو تجرب یرو ادهیپ

برای پیدا کردن تجهیزات مناسب سفرهای خاص و نیازهای فردی ضروری، مشاوره امری الزم است. بدین منظور دوره آموزشهای تخصصی در 

 و کوهنوردی مستقل متخصصان. شد خواهد ربرقرا  ’TourParcours’تجهیزات مرکز بخش در دوسلدورف طبیعت و گردشگری نمایشگاه

د ت گردی، اطالعاتی در مورد لوازم و تجهیزات مدرن در اختیار افراد قرار خواهند داد. به عنوان مثال، اطالعات مختلفی در موضوعاتی ماننطبیع

در حوزه تجهیزات، تجهیزات فنی و مجموعه  گردآوری شده اند. بسیاری از شرکت های شناخته شده’ پیاده روی برای مبتدی ها‘و یا ’ کوهنوردی‘

های خود را در این نمایشگاه بفروش می رسانند.عالقه مندانی که مایل به تهیه یا به روز رسانی لباس یا تجهیزات خود هستند می توانند 

نیاز پیاده روی، تعطیالت و مطمئن باشند که این مکان پاسخگوی تمام نیازهایشان خواهد بود. در این نمایشگاه تمام تجهیزات مورد 

  گردشگری همچون کوله پشتی، کفش، عصای کوهنوردی و چادر تا تجهیزات فنی را می توان یافت.

 تجربه کنید. بین المللی گردشگریبا گشتهای طالئی پارسیان تجربه ای تازه را در نمایشگاه 

 

 برنامه سفر SGLهر نفر در اتاق  DBLهر نفر در اتاق  تاریخ سفر

 1398ماه شهریور  19الی  14
€ 925 

 + قیمت پرواز به روز

€ 1230  

 + قیمت پرواز به روز
 شب دوسلدورف 5

PGTC-E05 -19 شماره پکیج:
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http://www.pgt.co.ir/
https://www.tournatur.com/
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 عبارتند از:  یعت دوسلدورفغرفه داران نمایشگاه گردشگری و طب
 مان های گردشگری داخلی و خارجیساز 

 سازمانهای میراث فرهنگی  

 اقامتی اماکن و ها نمایندگی تور، آژانس های برگزارکننده  

 مجتمع های تفریحی  

 خطوط هواپیمایی، راه آهن، اتومبیل های مسافرتی  

 انتشارات، بخشهای فرهنگی سفارتخانه ها  

 تجهیزات سفر، مراکز آموزشی  

 خدمات:

 آلمان معتبر شینگناخذ ویزای  

 ترکیشتهران  با هواپیمایی  - دوسلدورف -تهران  بلیط پرواز  

 با صبحانهنزدیک نمایشگاه ستاره تاپ  4اقامت در هتل  

 دوسلدورفاستقبال و بدرقه در  ،ترانسفر فرودگاهی 

 با لیدر مجرب فارسی زبان و با ون اختصاصی یک روز گشت شهری در دوسلدورف 

 TourNaturروز ترانسفر رفت و برگشت برای نمایشگاه  3 

 اخذ بیمه نامه مسافرتی  

  TourNaturاخذ بلیط نمایشگاه  

 سیم کارت رایگان با شارژ اولیه 

 مدارک مورد نیاز:
 باشد. اعتبار داشتهماه  6روادید درخواستی، به مدت حداقل  از زمان پایان ستیگذرنامه متقاضی. گذرنامه بای 

 .پاسپورت قدیمی و کپی از شینگن های قبلی )در صورت وجود( 

  .شناسنامه متقاضی و شناسنامه همسر وی به همراه کپی 

 شده باشد.میلیمتر که ظرف یکسال اخیر گرفته  35×45 دو قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه روشن بدون عینک و لبخند در ابعاد 

 ،حقوقی فیش ،کسب پروانه ،تولید جواز ، بازرگانی کارت، روزنامه رسمیم پزشکی، پروانه طبابت، کارت نظااز قبیل )ارائه مدارک شغلی  

 .(ست بیمه بهمراه کپی آنلی ،دانشجویی گواهی

 .ارائه مدارک شغلی همسر ،در صورت شاغل بودن همسر 
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)به انگلیسی و با مهر شعبه( و برگه تمکن مالی )به انگلیسی و با مبلغ یوروئی( از همان  ماه آخر حساب بانکی 3پرینت گردش  

  .حساب

 ارائه سند مالکیت که بنام متقاضی و یا همسر متقاضی باشد به همراه کپی آن. 

قبل از  محدوده شینگنترک به عنوان تعهد میلیون تومان در وجه آژانس گشتهای طالیی پارسیان،  50به مبلغ ضمانت نامه بانکی  

  .انقضای ویزا

 :قبل از عقد قرارداد باید بدانید هنکاتی ک

 دریافت میشود. مابقی هزینه پس از صدور ویزا  تسویه میگردد. مبلغ تور در زمان عقد قرارداد 50% 

 ضمانتنامه بانکی قبل از ورود مسافر به سفارت دریافت میگردد. 

 ارزی به یورو دریافت میگردد.نرخ ارز، مبالغ  اتبه دلیل نوسان 

 نرخ ارز، قیمت بلیط پرواز به روز محاسبه میگردد. بلیط پرواز پس از صدور ویزا خریداری میگردد.  اتبه دلیل نوسان 

 یورو به عهده مسافر میباشد. در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت، این مبلغ سوخت خواهد شد. 79واریزی سفارت به مبلغ  

یورو به عهده مسافر میباشد. در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت، این مبلغ سوخت خواهد  001نمایشگاه به مبلغ  هزینه بلیط 

 شد.

، مسئولیتی متوجه آژانس قبل از حضور در سفارتدر صورت عدم صدور ویزا از جانب سفارت یا کنسل کردن قرارداد از جانب مسافر  

 میگردد. عودتتومان به مسافر  میلیون 3بلغ پس از کسر مدریافتی و هزینه  نبوده

و به صورت انفرادی و گردیده محاسبه درخواستی در صورت درخواست مسافر برای تغییر تور، شامل شهر و کشورهای دیگر، هزینه تور  

VIP اجرا خواهد شد.یشان برا 

 .سلی قید شده در قرارداد اعمال خواهد گردیدجرایم مربوطه طبق شرایط کن ،در صورت اخذ ویزا و خودداری مسافر از انجام سفر 

 میباشد. 1398ماه تیر بیستمآخرین مهلت ثبت نام و تحویل مدارک  

 تماس حاصل فرمایند.  این آژانس با مسئولین تورهای نمایشگاهیلطفا همکاران آژانسی      
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