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 به نام خدا

 انتخاب خدماتفرم ثبت نام و 

سپ بزرگ شگاهینما شت و در طول ا 6شود و به مدت  یبار برگزار م کیسال  5هر ، واک ستاوردها، خالق نیدتریجد شگاهینما نیماه ادامه خواهد دا ها و  تید

شر سر دن یاختراعات ب سرتا سپو  .ندیآ یدر م شیشهر به نما کیدر  ایاز  شد و تا  2021اکتبر  20در  یدب 2020اک صادف با  2022 لیآور 10برگزار خواهد  که م

کرونا که قرار بود در سال  یریگهمه لیبه دل شگاهینما نیا کسالهی قیتعو لیبه دلو  است ادامه خواهد داشت یکشور امارات متحده عرب سیسالگرد تاس نیپنجاهم

هایی با غرفه بامداد 2آخر هفته تا  یبامداد و در روزها 1صبح تا  10همه روزه از ساعت  شگاهینما نیا گذاشتند. 2020برگزار شود، امسال نام آن را همان  2020

 رینظ یب یرا به فرصت شگاهینما نیو ا شود ی( برگزار مایو جنوب آس قایآفر انه،یخاورم) MEASAدر منطقه دبی  2020اکسپو  .کشور پذیرای شما هستند 192از 

سا شینما یو فوق العاده برا شنا ستعدادها و خالق ییو  س کند. یم لیمنطقه تبد نیا یها تیا ضور حجم و صنا یعیح شورها عیاز  صوالت ک  کیمختلف در  یو مح

کشور در  نیگفت حکم سفر به چند توانیم مینگاه کن شگاهینما نیبه ا یصرفا با نگاه گردشگر میمختلف، سودآور است؛ امّا اگر بخواه یهامکان بدون شک از جنبه

شک بازد 3 شورها به اند دیروز را دارد. البته بدون  شود امّا در ا تواندینم کیآنها از نزد دنید ازهاز غرفه ک شان  شناخت با  دیتوانیم شگاهینما نیموجب 

شورهاسد شنا یتاوردها و فرهنگ ک صر ییمختلف آ سپو  .دیکن دایپ یمخت شگاه اگ سافرتی نمای شرکت آریاداناک تور م را برنامه ریزی نموده تا از همین رو 

 کنندگان بتوانند با انتخاب خدمات مورد نیاز خود در این تور شرکت نموده و از خدمات انتخابی بهره مند شوند.شرکت

 لطفا فرم خدمات را تکمیل نمایید.

 ........ روز.........  شب و .....زمان اقامت :   .مدت 

   ⃝ ستاره  5                ⃝ ستاره  4                  ⃝ ستاره  3                                                                    اقامت در منطقه البرشا دبی همراه با پذیرایی صبحانه

   ⃝ اتاق سینگل                     ⃝ اتاق دبل                        نوع محل اقامت                                                                                                                

   ⃝ خیر                   ⃝ بله                                                             حضور در رویداد آموزشی بین المللی و اخذ گواهی حضور

   ⃝ خیر                    ⃝ بله                                                                                                                                روزه دبی 14ویزای 

   ⃝ خیر                    ⃝ بله                                                                                                    بیمه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا

   ⃝ خیر                    ⃝ بله        ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی                                                                                                 

   ⃝ خیر                    ⃝ بله                                            ترانسفر رفت و برگشت نمایشگاهی                                                            

   ⃝  خیر                   ⃝ بله                          بازدید شهری                                                                                                                  

   ⃝ خیر                    ⃝ بله                                                                                                        ورودی اکسپو  ) ...... روزه( بلیط

   ⃝ خیر                    ⃝ بله                                                                                      برای بازدید از نمایشگاه اکسپومترجم و لیدر 

   ⃝ خیر                    ⃝ بله                       سیم کارت دبی                                                                                                                 

   ⃝ خیر                    ⃝ بله                دبی                                                                                    2020اکسپو  بازدید از پاسپورت

 .طبق تعرفه هواپیمایی بوده و پس از انتخاب خدمات خدمتتان اعالم میگرددیی مایرفت و برگشت هواپ طیبل

 عکس پرسنلی(4ماه اعتبار            7( ارسال تصویر گذرنامه با 3       (تصویر فیش واریزی یا رسید پرداخت نقدی2       ( ارسال فرم1درخواستی: دارک م *

 ( تصویر روی کارت ملی6( تصویر صفحه اول شناسنامه                   5

 

 پست الکترونیک:                                   شماره تلفن ثابت:             شماره تلفن همراه:                                                    نام و نام خانوادگی:                         

 سال 2سال            ...... نفر کودک زیر  6 تا 2سال           ........ نفر کودک  12تا  6تعداد نفرات حاضر در تور:   ........ نفر بزرگسال         ....... نفر کودک 

 توضیحات:
 

 محل امضا و اثر انگشت:                                                                                                                                                                   نام معرف:            

 

 
 .نمایید مراجعه www.ariadanak.com به نشانی آریاداناکبه سایت لطفاً جهـت  کسـب  اطـالعات  بیشتر 

           


