
 

 

                                5احد و - 25پالک   -وچه سوم ک -آدرس: خیابان اسدآبادی )یوسف آباد( 

      88795864فکس:     88707041 - 5تلفن: 

 www.pgt.co.ir  

  pgtciran@gmail.com 
 

 

 نمایشگاه بین المللي دارو و تجهیزات پزشکي و  دندانپزشکي  VIPتور 

 (1398آبان  30الي  27)آلمان  -مدیکا دوسلدورف    

MEDICA 2019 
18-21 November 2019 

www.medica.de 

Medica Germany  و قصد دارد  نمودهعرضه را در آنجا نمایشگاهي منحصر به فرد است که برند های معتبر جهاني بهترین محصوالت خود

در تور نمایشگاهي بین المللي تجهیزات پزشکي و  .مخاطبان و عالقه مندان ارائه دهدتا با توسعه فعالیت خود خدمات بیشتری را به 

ت پزشکي و بیمارستاني مطلع خواهید شد و بر آگاهي و دانش خود خواهید ازیدستاوردهای علمي تجهبیمارستاني آلمان شما از آخرین 

مطب ها و کیلینیك  ،تجهیزات اداری بیمارستانها، ارتوپدی ،فراورده های دارویي، تجهیزات بیمارستانيشامل  موضوعات این نمایشگاه. افزود

 ،مهندسي ساختمان های مربوطه، ملزومات بیمارستاني ،دکوراسیون داخلي، لوژی البراتوارهاتکنو ،ملزومات جراحي ،منسوجات بیمارستاني ،ها

 میباشد. الکترومدیسین و خدمات فوریتهای پزشکي، انهدام زباله های بیمارستاني، ضد عفوني کننده ها ،تشخیص بیماری ،تکنولوژی نظافت

 تجربه کنید.آژانس گشتهای طالئي پارسیان  راحتي و لذت سفر را با

 خدمات :

 آلمان اخذ ویزای معتبر شینگن 

 ترکیشتهران  با هواپیمایي  - دوسلدورف -تهران  بلیط پرواز  

 با صبحانهنزدیك نمایشگاه ستاره تاپ  4اقامت در هتل  

 دوسلدورفاستقبال و بدرقه در  ،ترانسفر فرودگاهي 

 با لیدر مجرب فارسي زبان و با ون اختصاصي یك روز گشت شهری در دوسلدورف 

 مدیکاروز ترانسفر رفت و برگشت برای نمایشگاه  3 

 اخذ بیمه نامه مسافرتي  

  مدیکااخذ بلیط نمایشگاه  

 سیم کارت رایگان با شارژ اولیه 

 

 

 

 

 برنامه سفر SGLهر نفر در اتاق  DBLهر نفر در اتاق  تاریخ سفر

 1398آذر  01 -آبان  26
€ 975 

 + قیمت پرواز به روز

€ 1290  

 + قیمت پرواز به روز
 شب دوسلدورف 5

PGTC-E01 -19 شماره پکیج:
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 مدارک مورد نیاز:
 باشد. اعتبار داشتهماه  6روادید درخواستي، به مدت حداقل  از زمان پایان ستيگذرنامه متقاضي. گذرنامه بای 

 .پاسپورت قدیمي و کپي از شینگن های قبلي )در صورت وجود( 

  .شناسنامه متقاضي و شناسنامه همسر وی به همراه کپي 

 شده باشد.میلیمتر که ظرف یکسال اخیر گرفته  35×45 دو قطعه عکس رنگي تمام رخ زمینه روشن بدون عینك و لبخند در ابعاد 

 ،حقوقي فیش ،کسب پروانه ،تولید وازج ، بازرگاني کارت، روزنامه رسميکارت نظام پزشکي، پروانه طبابت، از قبیل )ارائه مدارک شغلي  

 .(ست بیمه بهمراه کپي آنلی ،دانشجویي گواهي

 .ارائه مدارک شغلي همسر ،در صورت شاغل بودن همسر 

)به انگلیسي و با مهر شعبه( و برگه تمکن مالي )به انگلیسي و با مبلغ یوروئي( از همان  ماه آخر حساب بانکي 3پرینت گردش  

  .حساب

 مالکیت که بنام متقاضي و یا همسر متقاضي باشد به همراه کپي آن.ارائه سند  

قبل از  ترک محدوده شینگنبه عنوان تعهد میلیون تومان در وجه آژانس گشتهای طالیي پارسیان،  50 به مبلغضمانت نامه بانکي  

  .انقضای ویزا

 :قبل از عقد قرارداد باید بدانید هنکاتي ک

 دریافت میشود. مابقي هزینه پس از صدور ویزا  تسویه میگردد. مبلغ تور در زمان عقد قرارداد 50% 

 ضمانتنامه بانکي قبل از ورود مسافر به سفارت دریافت میگردد. 

 نرخ ارز، مبالغ ارزی به یورو دریافت میگردد. اتبه دلیل نوسان 

 به میگردد. بلیط پرواز پس از صدور ویزا خریداری میگردد. نرخ ارز، قیمت بلیط پرواز به روز محاس اتبه دلیل نوسان 

 یورو به عهده مسافر میباشد. در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت، این مبلغ سوخت خواهد شد. 79واریزی سفارت به مبلغ  

ارت، این مبلغ سوخت خواهد یورو به عهده مسافر میباشد. در صورت عدم صدور ویزا از سوی سف 120هزینه بلیط نمایشگاه به مبلغ  

 شد.

، مسئولیتي متوجه آژانس قبل از حضور در سفارتدر صورت عدم صدور ویزا از جانب سفارت یا کنسل کردن قرارداد از جانب مسافر  

 میگردد. عودتتومان به مسافر  میلیون 3پس از کسر مبلغ دریافتي و هزینه  نبوده

و به صورت انفرادی و گردیده محاسبه درخواستي مسافر برای تغییر تور، شامل شهر و کشورهای دیگر، هزینه تور در صورت درخواست  

VIP اجرا خواهد شد.یشان برا 

 .جرایم مربوطه طبق شرایط کنسلي قید شده در قرارداد اعمال خواهد گردید ،در صورت اخذ ویزا و خودداری مسافر از انجام سفر 

 میباشد. 1398ماه  شهریور بیستمنام و تحویل مدارک آخرین مهلت ثبت  

 تماس حاصل فرمایند.  این آژانس با مسئولین تورهای نمایشگاهيلطفا همکاران آژانسي  
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