
 روز( 6شب و  5برنامه های هیات ) 

 نمایشگاه بازرگانی صنعتی اوراسیا  ازبازدید -1
 ایروانبازدید از مراکز تجاری شهر   -2

 تسهیالت: 
 مترجمین جهت مذاکرات و نظارت بر قراردادهای تجاری   –الف 
                             های گروهی  ، دیدار و مالقاتهای تخصصی گروهیترانسفر جهت نشست –ب 

 کارت سینه   -تهیه آلبوم هیات تجاری  –ج

 پرچم سینه -برنامه سفر  –قوانین سفر -اطالعات پرواز –بسته تجاری شامل: اطالعات اقتصادی، تجاری و جغرافیایی کشور مقصد -د

 :جهت مشارکت کنندگان خدمات

         + صبحانه            )یک نفر در یک اتاق دو تخته بطور مشترک( اتاق دابل در جهت یک نفررزرو  هتل  -الف
   سیم کارت رایگان -د                       راهنما و تور لیدر  -ج                            اخذ ویزا    -ب

 وعده غذا در طول سفر 3و پذیرایی  به همراه تور لیدر  ایروان نقاط دیدنی شهر و مراکز تجاریترانسفر بازدید از  -ه

 

 دالر 420 یک اتاق دو تخته بطور مشترک)اتاق دابل( در جمع کل هزینه برای یک نفر

 دالر 570                   یک اتاق یک تخته )اتاق سینگل(  در جمع کل هزینه برای یک نفر

  تهیه فرم مشخصات تجاری-2    کپي از صفحات اول و  انقضاء پاسپورت    -1 :  مدارک مورد نیاز

 (ماه از زمان اعزام 7مه )اعتبار جهت رزرو هتل و اتاق  بهمراه اصل گذرناارسال درخواست کتبي   -3

 *** دو قطعه عكس رنگي    -4

 

 

 

 

 

 

      
 

 

  پكیج اقامتي

 اوراسیـــــــــا  يصنعت –بازرگاني  نمایشگاهکنفرانس و 

 
 ارمنستان –ایروان   1401 بهمن 

Eurasia Trading & Industrial Exhibition & conference 
Yerevan – Armenia    FEB  2023    

 

 
 

 

 

 

 14 واحد سوم، طبقه ،388 پالک شرقی، فردوس بلوار ستاری، بزرگراه آدرس دفتر تهران:

 02144031746خط(                           فکس:  10) 02144098891:  تلفن دفتر تهران

 info@parspegahtejarat.com      :                                               ایمیل

 www.parspegahtejarat.com                                     سایت:           وب

 
 

 

 پارس پگاه تجارت

 

www.parspegahtejarat.com 

روز کاری قبل از پرواز  14در صورت انصراف کتبی شرکت کننده از مشارکت، از زمان شروع فعالیت اعزام هیات تا : 1تبصره 

ان کمتر می پردازد، زم به مجریالف( یک شب بابت کنسلی هتل   ب( کنسلی بلیط هواپیمایی ) به جز بلیط های چارتر(      را 

  روز کاری وجوه دریافتی مسترد نخواهد گردید. 14از 

 ساعت می باشد 48های معتبر الزامی است و اعتبار آزمایش از آزمایشگاه PCR همراه داشتن نتیجه منفی تست: 2تبصره 

 الزامی است PCR ایران تست جدید ورود داروهای کدئین دار و مخدر به ارمنستان ممنوع و جهت بازگشت به :3تبصره 

 باشد کیلو گرم برای داخل هواپیما مجاز می 5 کیلو گرم و 25وزن بار برای هر مسافر  :4تبصره 

 هزینه خورد و خوراک و خروجی در این پکیج لحاظ نشده است و پرداخت آن به عهده مسافرین محترم می باشد** 

 جهت صدور بلیط ارسال تصویر پاسپورت مسافران ضرورت دارد *** 

. . . ، صنعت ساختمان،  کشاورزی و غذایي و  ، متالورژی ، معدن، فوالد، تجهیزات نفت وگاز انرژی()پتروشیمي محورها: خدمات فني مهندسي،  
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