نمایشگاه ریخته گری ،فلزات و آلومینیوم )(METEF
 13خرداد الی  1تیرماه 3131

21-24 June 2017

ورونا -ایتالیا

شرکت محترم:
جناب آقای:
با احترام به استحضار میرساند :نمایشگاه  Metefیکی از بزرگترین نمایشگاههای جهان در رابطه با ریخته گری ،فلزات و آلومینیوم میباشد که
هر  3سال یکبار در شهر ورونا در ایتالیا برگزار می شود .برخی از موضوعات این نمایشگاه عبارت است :انواع ماشین آالت پردازش فلزات و قطعات،
دایکاست،اکستروژن ،صیقل ،فرآوری آهن و فلزات غیرآهنی ،حمل و نقل محصوالت،طراحی و ساخت،بسته بندی ،بازیافت ،خدمات ،ریخته گری
محصوالت تولید قطعات خودرو و دهها موضوعات مرتبط دیگر.
گروه شرکتهای پانیذان پس از برگزاری موفقیت آمیز دوره قبل این نمایشگاه برگزاری تور بازدید از این دوره نمایشگاه را با همکاری انجمن صنفی
ریخته گری ایران ،شرکت نمانگر(مجری نمایشگاه فلزات ایران) دفتر بازرگانی ایران و ایتالیا و سایر تشکل های صنفی وابسته با برنامههای تخصصی
و گشت های تفریحی به اطالع میرساند:
انتخاب مدت تور
3
2

تاریخ رفت از تهران

 5روز و  4شب

سه شنبه  13خرداد

(  4شب ورونا)

به ورونا

 7روز و  1شب

سه شنبه  13خرداد

( 4شب ورونا 2-شب رم)

به ورونا

تاریخ برگشت به تهران هزینه هر نفر در اتاق دابل
شنبه  1تیر از ورونا

 3253یورو +

توضیحات
ویزا از سفارت

هزینه بلیط هواپیما به نرخ روز ایتالیا
دوشنبه  5تیر از رم

 3753یورو +

ویزا از سفارت

هزینه بلیط هواپیما به نرخ روز

ایتالیا

توضیحات:با توجه به متغیر بودن قیمت بلیط هواپیما  ،هزینه آن در زمان ثبت نام مشخص و پس از دریافت کل مبلغ بلیط هواپیما صادر خواهد
شد ( .بدیهی است ثبت نام زودتر منجر به تهیه بلیط ارزان تر خواهد بود)  -2برنامه ریزی برای شهرهای دیگر اروپا امکان پذیر می باشد
.3.با توجه به زمان مورد نیاز جهت اخذ ویزای شینگن حداکثر مهلت ثبت نام  3ماه قبل از تاریخ سفر میباشد.
خدمات سفر  :خدمات ویزای شینگن – تهیه بلیط هواپیما – کارت نمایشگاه – بیمه مسافرتی – هتل های  4ستاره در مرکز شهر با صبحانه
– ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی – راهنما– تورلیدر محلی -گشت اختیاری شهر ونیز
" جهت اتاق سینگل هر شب مبلغ  83یورو به هزینه تور اضافه میشود"
نحوه پرداخت %23 :از هزینه تور در زمان ثبت نام و تسویه کامل در زمان تحویل مدارک جهت ارائه به سفارت انجام خواهد شد.
*مبلغ  13یورو هزینه سفارت و ورودیه مکانهای توریستی جزء هزینه تور نمی باشد.
جهت ثبت نامهای تا تاریخ  22اسفند ماه مبلغ  011یورو تخفیف منظور خواهد شد.
حداکثر مهلت ثبت نام و قیمت های ذکر شده فقط تا تاریخ  23فروردین  3131می باشد.
نام

شرکت .......................................:نام و نام خانوادگی متقاضیان....................................-1 ...........................................-2 .......................................-3 :

نوع ا

اتاق(سینگل/دابل) ..........................................تلفن ثابت ...................................:فکس .......................................:تلفن همراه........................................:

توضی توضیحات بیشتر ..................................................................................................................................................................................................................:
آدرس :تهران -میرداماد -میدان محسنی –پاساژ اداری مریم – طبقه سوم – واحد  – 3شرکت خدمات مسافرتی پانیذان پرواز
ایمیلinfo@panizan.com :

 /تلفن( 22224743 :خط ویژه) /
www.panizan.com

فکس22333741 :

