
  

 

                           

 

 اختصاصی ایران در سلیمانیه عراقنمایشگاه پکیج سفر جهت شرکت کنندگان در                     

 با سالم و عرض ادب، شرکت کنندگان محترم

 0410ماه  ذرآ 22لغایت  22تاریخ  ازکه  اختصاصی ایران در سلیمانیه عراقنمایشگاه ضمن تشکر از مشارکت جنابعالی در   

 .می باشدبدینوسیله اطالعات و هزینه سفر به شرح ذیل برگزار می گردد، عراق  -شهر سلیمانیه در 

 پیشاپیش از بذل توجه شما کمال تشکر را دارد.    

 شب:    7رنامه سفر برای اقامت ب      

  

  

 

 

 

 ستاد برگزاری نمایشگاه –با احترام  

 ًفرم ذیل را تکمیل نموده و جهت اقدام ارسال فرمایید . لطفا  

  ماه زمان داشته باشد . 2الزم به ذکر است اعتبار هر گذرنامه می بایست حداقل 

  کارت واکسن انگلیسی الزامی استهمراه داشتن .  

 واتس آپ شود.18080319192به شماره  و فرم تکمیلی عکس پاسپورت مسافران 

 

 اتاق بلیط هواپیما اسامی مسافران نام شرکت

 دبل / سینگل

 شماره همراه مسافر

     

    

     

 

                                                                                                                                                                         مهر و امضای نماینده شرکت                                                                                                                                                     

  دالر +  335 =+ بیمه ورودی سلیمانیه نسفر فرودگاهی  + تراستاره با صبحانه  4شب در هتل  7 برای دبلهزینه پکیج هر نفر در اتاق   

 که به روز محاسبه می شود. بلیط هواپیما
 

 دالر+  555=  + بیمه ورودی سلیمانیهنسفر فرودگاهی  + ترا صبحانه با ستاره 4 هتل در شب 7 برای سینگل اتاق در نفر هر پکیج هزینه

 که به روز محاسبه می شود. بلیط هواپیما

 

 .هزینه خروجی به عهده مسافرین محترم می باشد 

 

 11 /00ورود به سلیمانیه  – 00/12ساعت از تهران  حرکت (2022ردسامب 11)  0420 ذرآ 02 شنبه یک تاریخ رفت:

 00/11ورود به تهران  – 20/11حرکت از سلیمانیه ساعت  ( 2022بر دسام 11)  0420 ذرآ 02 شنبه یک تاریخ برگشت:



  

 

                           

 

 اختصاصی ایران در سلیمانیه عراقنمایشگاه پکیج سفر جهت شرکت کنندگان در                     

 با سالم و عرض ادب، شرکت کنندگان محترم

 0410ماه  ذرآ 22لغایت  22تاریخ  ازکه  اختصاصی ایران در سلیمانیه عراقنمایشگاه ضمن تشکر از مشارکت جنابعالی در   

 .می باشدبدینوسیله اطالعات و هزینه سفر به شرح ذیل برگزار می گردد، عراق  -شهر سلیمانیه در 

 پیشاپیش از بذل توجه شما کمال تشکر را دارد.    

 شب:    7رنامه سفر برای اقامت ب      

  

  

 

 

 

 ستاد برگزاری نمایشگاه –با احترام  

 ًفرم ذیل را تکمیل نموده و جهت اقدام ارسال فرمایید . لطفا  

  ماه زمان داشته باشد . 2الزم به ذکر است اعتبار هر گذرنامه می بایست حداقل 

  کارت واکسن انگلیسی الزامی استهمراه داشتن .  

 واتس آپ شود.18080319192به شماره  و فرم تکمیلی عکس پاسپورت مسافران 

 

 اتاق بلیط هواپیما مسافراناسامی  نام شرکت

 دبل / سینگل

 شماره همراه مسافر

     

    

     

 

                                                                                                                                                                         مهر و امضای نماینده شرکت                                                                                                                                                     

  بیمه ورودی سلیمانیه نمایشگاهی نسفر فرودگاهی و  + تراستاره با صبحانه  5شب در هتل  7 برای دبلهزینه پکیج هر نفر در اتاق +=      

 که به روز محاسبه می شود. دالر + بلیط هواپیما 455
 

 بیمه ورودی سلیمانیه نسفر فرودگاهی و نمایشگاهی + ترا صبحانه با ستاره 5هتل در شب 7 برای سینگل اتاق در نفر هر پکیج هزینه +  =

 که به روز محاسبه می شود. بلیط هواپیمادالر+  535

 

 .هزینه خروجی به عهده مسافرین محترم می باشد 

 

 11 /50ورود به سلیمانیه  – 00/12ساعت از تهران  حرکت (2022ردسامب 11)  0420 ذرآ 02 شنبه یک تاریخ رفت:

 00/11ورود به تهران  – 20/11حرکت از سلیمانیه ساعت  ( 2022بر دسام 11)  0420 ذرآ 05 شنبه یک تاریخ برگشت:


