
                  قیمت کل تور در اتاق یک تخته

شروع: 11 آوریل (95/01/23)                    پایان : 20آوریل (95/02/01)

25 الی 27 فروردین ماه 1395

Sial & Set  تور9 شب و 10 روزه کانادا ویژه نمایشگاه

مونترال ( 4 شب )  -کبک سیتی ( 1 شب)  - تورنتو ( 3 شب )  - نیاگارا ( 1 شب ) 

برگزاري همزمان دو نمایشگاه تخصصی مواد غذائی و نمایشگاه ماشین آالت و تکنولوژي مونترال کانادا 2016

               نمایشگاه سیال کانادا یکی از بزرگترین مجموعه هایی میباشد که با حضور حداقل 800 شرکت مواد غذایی از 45 کشور جهان که شامل 14000                  

         در  فضایی به مساحت 22 هزار متر مربع امکان ارتباط مستقیم با بزرگترین شرکتهاي دولتی و خصوصی و زمینه اي براي آشنایی با آخرین بیننده            

تکنولوژي و فن آوریهاي جدید در زمینه مواد غذائی فراهم میماند. اگر شما از جمله تولید کنندگان  مواد خوراکی و یا حتی صنایع وابسته هستید ، با  

    حضور در این نمایشگاه فرصت مناسبی خواهید یافت تا د زمینه ایجاد تنوع در محصوالت خود ، مشتریان خود را با تست جدیدي از محصوالت آشنا سازید.              

قیمت کل تور در اتاق دوتخته

 9شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه-ویزا-ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی و شهري و بین شهري -راهنمافارسی زبان در کلیه مسیر- هزینه پروازداخلی از

روز دهم 1/2/95

روز نهم 31/1/95

روز هشتم 30/10/95

بازدید از شهر نیاگارا -حرکت از نیاگارا به سمت تورنتو با اتوبوس -اقامت در هتل

گشت شهري مونترال ، اقامت شبانه در هتل روز دوم 24/1/95

روز هفتم 29/1/95

روز ششم 28/1/95

 تهران- خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان هشتم- شماره 30  تلفن: 88732191    فکس: 88732195

در صورت نیــاز به کسب اطالعات بیشتر خواهشمند است با خانم مکالیی به شماره تلفن 91 21 73 88 داخلی 243 یا شماره موبایل: 09126228067 و یـــا از 

طـــریق آدرس ایمیـــل: sales@aitotours.com  تماس حاصل فرمائید.

             شرکت بین المللی ایرانگردي و جهانگردي آزادي "آیتو"

    مهلت ثبت نام تا30 آذر

                  قیمت کل تور در اتاق یک تخته

                       3970 دالر + هزینه بلیط                         3450 دالر + هزینه بلیط

روز پنجم 27/1/95

روز چهارم 26/1/95

 روز سوم 25/1/95

ورود به فرودگاه مونترال ، ترانسفر فرودگاهی و اقامت شبانه در هتل

بازدید از نمایشگاه  سیال و ست، اقامت شبانه در هتل

بازدید از نمایشگاه  سیال و ست، اقامت شبانه در هتل

بازدید از نمایشگاه  سیال و ست ،حرکت از مونترال به مقصد شهر کبک با اتوبوس ،اقامت شبانه در هتل کبک

خدمات تور:

 کبک به تورنتو و تیکت نمایشگاه ، راهنماهاي محلی در شهر مونترال و کبک- بلیط ورودي کلیه نقاط دیدنی و نمایشگاه و نیز یک ناهار و یک شام خواهد بود. 

 روز اول 23/1/95 

بازدید از شهر تورنتو - اقامت شبانه در هتل

بازدید از شهر تورنتو - اقامت شبانه در هتل

گشت شهري ،ترانسفر فرودگاهی - بازگشت به سمت تهران

هیلتون

بازدید کبک و پرواز از کبک به شهر تورنتو -نیاگارا - و اقامت شبانه در کنار آبشار

هتلهاي چهار ستاره 

شرایتون

دلتا

قیمت کل تور در اتاق دوتخته


