تاریخ حرکت :
 27اسفند 97

ویژه دارندگان
ویزای مولتی
پل کانادا

خاطرات خوش سفر

Ref: MZ 5291

تور مکزیک و کوبا

 1شب مسکو  3 +شب مکزیکوسیتی  2 +شب مریدا  4 +شب کنکن  3 +شب وارادورا 2 +شب هاوانا ) 15شب و  16روز )

 1شب اقامت در مسکو
روز اول  :پرواز از تهران در ساعت  04:30صبح و ورود به مسکو در ساعت  08:00صبح  ،ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و
استراحت
روز دوم  :پرواز از مسکو در ساعت  07:40صبح با پرواز بویینک شرکت هواپیمایی ایرفلوت و ورود به هاوانا در ساعت 13:45
سپس ادامه مسیر به صورت هوایی در حدود  3ساعت به سمت مکزیکوسیتی

 3شب اقامت در شهرمکزیکوسیتی
روز دوم  :ورود به شهر مکزیکوسیتی  ،استقبال فرودگاهی  ،ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت.
روز سوم  :صرف صبحانه در هتل  ،گشت شهر شامل بازدید از منطقه قدیمی شهر (میدان  Zocaloو ساختمان های اطراف آن  ،کلیسا
و کاخ ریاست جمهوری  ،موزه مردم شناسی) بعد از ظهر بازدید از دریاچه و کانال  Xochimilcoکه (ورودیه گشت قایق بعهده
مسافرین میباشد ) و سپس بازگشت به هتل.
روز چهارم  :اقامت در هتل و وقت آزاد
روز پنجم  :صرف صبحانه در هتل و حرکت به سمت فرودگاه جهت عزیمت به مریدا

 2شب اقامت در شهر مریدا
روز پنجم  :ورود به شهر مریدا  ،ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت  ،بعد از ظهر گشت شهری شامل بازدید از قدیمی
ترین خانه شهر ( ، )Casa de Montejoمیدان اصلی شهر  ،کاخ حکومتی  ،ساختمان شهرداری مریدا و استانداری  ،بعد از ظهر وقت
آزاد برای خرید در بازارهای دست فروشی در سطح خیابانهای شهری.
روز ششم :صرف صبحانه در هتل  ،گشت تمام روز بازدید از یکی از معابد مایاها ( )Uxmalدر فاصله  80کیلومتری جنوب شهر
مریدا  ،صرف ناهار در رستوران (هزینه بعهده مسافرین) سپس ادامه مسیر به منطقه ( ، )Kabahمرکز جشنهای رسمی مایاها و سپس
بازگشت به هتل.
روز هفتم  :صرف صبحانه در هتل ،حرکت به سمت شهر کنکن به صورت زمینی ( در حدود  4ساعت ) در مسیر بازدید از منطقه
 Chichen Itzaو میدان هزار ستون
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 4شب اقامت در شهر ساحلی کنکن
روز هفتم  :ورود به شهر کنکن و اخذ اتاق و استراحت ( سرویس ) All inclusive
روز هشتم  :صرف صبحانه درهتل،اقامت در هتل کنکن اقامت در هتل و استفاده از ساحل( سرویس ) All inclusive
روز نهم  :صرف صبحانه در هتل،بازدید از شهر ساحلی،باستانی و فوق العاده زیبای ) ) (Xel Haسرویس ) All inclusive
روز دهم  :صرف صبحانه در هتل ،اقامت در هتل و استفاده از ساحل خلیج مکزیک ( سرویس ) All inclusive
روز یازدهم :صرف صبحانه در هتل ،ترانسفر به سمت فرودگاه و عزیمت به هاوانا به صورت هوایی

 3شب اقامت در شهر وارادورا
روز یازدهم  :ترانسفر به سمت وارادورا ,به صورت زمینی  ،ورود به وارادورا و و اخذ اتاق و استراحت ( سرویس ) All inclusive
روز دوازدهم :صرف صبحانه درهتل ،اقامت در هتل و استفاده از ساحل خلیج مکزیک ( سرویس ) All inclusive
روز سیزدهم :صرف صبحانه درهتل ،اقامت در هتل و استفاده از ساحل خلیج مکزیک ( سرویس ) All inclusive
روز چهاردهم  :صرف صبحانه درهتل،ترانسفر به سمت شهر هاوانا به صورت زمینی

 2شب اقامت در شهر هاوانا
روز چهاردهم  :ورود به هاوانا و اخذ اتاق و استراحت
روز پانزدهم  :صرف صبحانه در هتل  ،اجرای گشت نیمروز شهری شامل بازدید از مناطق قدیمی و تاریخی شهر ،میدان انقالب  ،موزه
شهر  ،میدان کلیسا ،میدان سان فرانسیسکو  ،میدان ارتش  ،میدان قدیمی ()Old Square
روز شانزدهم :صرف صبحانه درهتل،سپس ترک اتاق در ساعت  11صبح و ترانسفر به سمت فرودگاه جهت عزیمت ایران با پرواز
ایرفلوت
هرنفر در اتاق

نوع تور

 11 - 5سال

 5 - 2سال

 5400دالر

 6900دالر

 4320دالر

 3000دالر

+

+

+

+

نرخ بلیط هواپیما

نرخ بلیط هواپیما

نرخ بلیط هواپیما

نرخ بلیط هواپیما

دبل

15شب هتلهای  5ستاره
تاپ

کودک باتخت

کودک بدون تخت

سینگل

امکانات تور  :اقامت در هتل های  5ستاره  +صبحانه بصورت بوفه در تمام هتلها  +راهنمای فارسی و انگلیسی زبان  +ترانسفرهای
فرودگاهی  +بلیط هواپیمایی  + AEROFLOTاخذ ویزای روسیه و کوبا  +اجرای کلیه گشتهای تور طبق برنامه  +ترانسفر زمینی
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بین شهرهای هاوانا تا وارادورا و مریدا تا کنکن  +تهیه بلیط هواپیما در مسیرهای هاوانا تا مکزیکوسیتی و کنکن تا هاوانا  7 +شب
اقامت در هتلهای All Inclusive
مدارک الزم  :ویزای معتبر مالتی پل کانادا  4 +قطعه عکس رنگی با زمینه سفید حتما  + 4×3اصل پاسپورت با  7ماه اعتبار و حداقل 2
صفحه خالی  1 +نسخه معرفی نامه شغلی مسافر در سر برگ محل کار  /شرکت بصورت انگلیسی یا ترجمه شده با قید حقوق و
دستمزد و مدت زمان همکاری در شرکت یا موسسه  1 +نسخه کپی از سند مالکیت به نام شخص متقاضی  1 +نسخه گواهی حساب
بانکی  6ماهه بصورت انگلیسی از امور بین الملل بانکی که مسافر در آن حساب دارد که نشان دهنده تاریخ و رقم افتتاح حساب تعداد
گردش و رقم باقیمانده حساب میباشد (گواهی تمکن مالی ) و همچنین یک نسخه پرینت گردش حساب بانکی مسافر در  6ماه
گذشته  +یک سری کپی از ویزاهای قبلی مسافرین  +کپی فارسی از شناسنامه و کارت ملی متقاضی .
توجه  :مسافرین جهت مصاحبه بایستی در تاریخ تعیین شده سفارت جهت مصاحبه حضوری حضور داشته باشند ،اصل کلیه مدارک
بایستی در زمان مصاحبه به افسر سفارت ارایه شود.

حضور مسافر در سفارت کوبا جهت مصاحبه ضروری میباشد.
بلیط به صورت غیر قابل بازگشت ()nonrefundableمی باشد و پس از ثبت نام غیر قابل کنسلی می باشد.
نرخ نوزاد  2750000 :تومان


در صورت عدم صدور ویزا به هر دلیلی از طرف سفارت کوبا از هر گذرنامه مبلغ 1.000.000تومان از بابت دعوت نامه و
یک شب  No Showهتل و هزینه ویزا از هزینه های ریالی کسر و مابقی مبالغ پرداختی مسترد خواهد گردید.

برنامه پروازی :
5 Star hotel

1 SU 513Q

Cities

18MAR F

Hotel Melia HaVana

HAVANA

IKASVO 0430

Hotel Iberostar varadero

VARADERO

0800

Hilton Mexico City Reforma

MEXICO CITY

19MAR J

Hyatt Regency Merida

MERIDA

SVOHAV 0740

Hotel Sandos Cancun

CANCUN

1345

2 SU 150Q

3 SU 151Q
02APR J HAVSVO 1425 0900 03APR
4 SU 512Q 03APR S SVOIKA 2105 0220 04APR
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