خدمت سرکار خانم زهرا احمدی پىر معاون رئیس جمهىر اسالمی ایران
رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

قبال از پشتىانی و تشىیق شما بسیار سپاسگسایم
ترای اّلیي تار ایراًیاى هْفق خارج از کشْر تْاًطتَ اًذ تا ادقام ضَ شرکت عوذٍ )(Persian Legend, OMiD Travel, Popular Travel
رقیة تسرگتریي کوپاًی ُای گردشگری جِاى گردًذ.
ًام جذیذ ادفام ایى ضَ گرٍّ  Popular Travelهیثاشذ.
هیثاشذ فارضی ّ رّضی اًگلیطی ضایت گردشکری فعال تا ضَ زتاى.
کلیَ فعالیتِای ها تطْرآًالیي ّ تا پیشرفتَ تریي هتذ في آّری در زهیٌَ .از ارّپا در کلیَ ًقاط جِاى فعالیت هیٌوایین هجْز گردشگری در حال حاضر ها تا دریافت
ُْ.اپیوایی ّ ٍ تلذاری ّ تیوَ ّ تراضپْرت ها آشٌا شْیذ ُوکاراى در ضرا ضر جِاى هیثاشذ .جِت اطالع هیتْاًیذ تا اجارٍ اتْهثیل  ،فرّظ تلیظ ُْاپیوایی  ،رزرّ ُتل ُای
تَ رّز جِاًی تعثیَ شذٍ تثذیل ارز کلیَ ًقاط جِاى ّ ترای هحاضثَ آب ّ ُْای گردشگراى ضرّیص خْب تَ هشتریاى یکی از افتخارات هاضت ) در ایي ضایت ترای (
)اضت
فرّظ تلیظ ,کرایَ خْدرّ ,رزرّ ُتل  ,تلیظ ُْاپیوایی جِت اطالع ها تْاًطتَ این تا شرکتِای خْب رّضیَ قرارداد کاری اهضا ًوایین فعالیت ها در رّضیَ فرّظ
ارای دریافت ّیسا ,تیوَ هطافرتی ,فرّظ تلیظ کشتی ,فرّظ تلیظ قطار ,اتْتْش
.هتٌْع ,هیثاشذ تْرُای ترای ُوْطٌاى رّضیٍَ ,
کلیَ پرداختی ُای هشتریاى تَ حطاب ُواى شرکت ُای ارایَ خذهات ّاریس هیگردد .ها ُیچ گًَْ هثلغی را از هشتریاى دریافت ًوی ًوایین تلکَ ترای هطتریاى از شرکتِای
 .ارایَ خذهات تخفیف ُایی ُن دریافت ًوْدٍ این
در حال حاضر هیخْاُین ایي خذهات را تَ ایراًیاى عسیس در ایراى ارایَ ًوایین  .لسا تا ُوکاری ّ پشتْاًی شوا قادر خْاُین تْد خذهات را تَ ًحْ صحیحی ارایَ
ً.وایین ,تَ ُویي هٌظْر از شوا تقاضاهٌذین ترای ها تَ طْر هکتْب تفرهاییذ چگًَْ هیتْاًین تا شوا جِت خذهات تِتر در ایراى تا شوا ُوکاری داشتَ تاشین
جِت اطالع ضایت ها از طریق ضیطتن (اش اش ال) هحافظت هیشْد قطوت جطتجْی پرّاز ّ رزرّ ُتل از ط ریق فیلترشکي تاز هیشْد

ما از شما قبال کمال تشکر و قدردانی را مینماییم
مدیر و مسئول گروه گردشگری
Popular Travel
اکبر چهره برقی
دفتر مرکزی لیتوانی ویلنیوس
https://populartravel.info/
info@populartravel.info
(+370) 67631111

