
   

                

   ًوایشگاه بیي الوللی ساختواى فراًسه                           

                        

 اطالعات    

 ًوایشگاُ

باشذ کِ تصوین گیشًذگاى ٍ هذیشاى پشٍطُ دس ساختواى فشاًسِ هْن تشیي ًوایشگاُ بیي الوللی هی ًوایشگاُ 

ایي صهیٌِ گشدّن هی آیٌذ تا ّوکاساًی دس ایي صهیٌِ اًتخاب کٌٌذ ٍ ّوچٌیي هحصَالت ٍ خذهات بشای 

 ساختواى ساصی دسحال ٍ آیٌذُ سا جستجَ کٌذ.

     www.batimat.com  :ًوایشگاُسسوی  ٍب سایت  

 هحصَالت

 ًوایشگاُ

تجْیضات ٍ هصالح ساختواًی، اًشطی ّای گشهایشی ٍ پایذاس، ًجاسی ٍ چَب ٍ فشین، گچ کاسی، ًقاشی، 

 سیستن ّای سٍشٌایی ٍ  گشهایشی، هاشیي آالت ساختواًی، هَاد اٍلیِ،کف ساختواى ٍ سٍکش کاسی

 

  .باشد می میسز نیز هواپیما بلیط و هتل تهیه ، ویزا  اخذ شامل تفکیکی بصورت خدمات کلیه ارائه

سندیکاها و انجمن اعضای و نفر 4 باالی گروههای به ویژه تخقیف )   ) 

هزینه ورودیه سفارت، ترجمه مدارک و خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.  

( وًد حبیب خاًن)  08049882080:  تلگرام و هوبایل  –  99884002:  اطالعات کسب  

  08082020299  تلگرام:

             www.tournamayeshgah.com  - نترنتی ی ثبت نام ا   
 

 خذهات 

 تَس  

 تشاًسفش فشٍدگاّی ٍ ًوایشگاّی                                          ♥   ٍیضای شٌگي              ♥            بلیط سفت ٍ بشگشت ) ًشخ سٍص( ♥

 ساٌّوای فاسسی صباى  ♥             کاست ًوایشگاُ  ♥  ستاسُ هشکض شْش با صبحاًِ   4ٍ 5ّتل   ♥

ِ ّای تَسیستی باصدیذ اص ♥                بیوِ هسافشتی  ♥               باصدیذ اص ًوایشگاُ                  ♥   جارب

 هذاسک
ِ هتقاضی با  ♥ ٍ ّوسش  ♥               هاُ اعتباس 6گزس ًاه  شٌاسٌاهِ هتقاضی 

 هذاسک شغلی ، هالی ٍ هلکی ♥قطعِ عکس                                          3  ♥

 هر نفر در اتاق دو تخته زمان برگساری مذت زمان تور  

 (DOUBLE )  ستاره 4در هتل 

 هر نفر در اتاق یک تخته

 (SINGLE)  ستاره 4در هتل 

 روزه  8

 ایتالیا، فرانسه 

 

 

 69آبان  22الی  51

 

 یورو + 5911 

 قیمت پروازVIP+ خذمات  

 

 یورو +  2211

 قیمت پروازVIP+ خذمات   

 

 لوا گشـتــگی
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

www.Tournamayeshgah.com 

 1431654513، کذپستی  گشٍُ تَسّای ًوایشگاّی - 4، ٍاحذ  1، طبقِ  3تْشاى ، هیذاى دکتش فاطوی ، ًبش خیاباى شْیذ گوٌام ، پالک 

 gilvagasht@gmail.com   - 88950129فکس :   – 88992004 :تلفي

 

                                                                                         5369آبان  56 –51  پاریس –فرانسه 

06 – 10 NOV 2017    FRANCE - PARIS 

 

http://www.tournamayeshgah.com/

