
 
 

 انجمن پسته ایران برگزار می کند

 جزیره کیش -9911ماه دی 22الی   91 -گردهمایی خانواده پسته ایران چهارمین

 ویژه فعاالن صنعت پسته و خانواده محترم آن ها
 

 تاریخ گزینه ردیف
 هزینه

 هر نفر)ریال(
 توضیحات ضروری

1 
 شرکت در گردهمایی

 )هر نفر(
 دیماه 00تا  02

 )سه روز(
 + ناهار گردهماییحضور در  222,222,81

2 
 دو سره هتل و پرواز

 )هر نفر(
  222,022,81 دیماه 00تا  81

+ اقامت در هتل مارینا پارک کیش  بلیط رفت و برگشت
 شب 3به مدت 

3 
 سمینار+ هتل+ پرواز

 )هر نفر(
   222,022,30 دیماه 00تا  81

4 
 برنامه تفریحی 

 (چهارشنبه شب)
 اختیاری  222,022,8 دیماه 02

5 
 ضیافت شام

 (پنجشنبه شب)
 اختیاری  222,022,8 دیماه 08

6 
 پکیج کامل 

 نفر( هر)
 222,222,30 دیماه 00تا  81

 + اقامت در بلیط رفت و برگشت+  حضور در گردهمایی
 برنامه تفریحی و + + ناهار کیشهتل مارینا پارک 

 شام ضیافت
 

 

 توضیحات ضروری:

 . در صورت تمایل به رزرو سوئیت، با دفتر انجمن هماهنگ شود.اق دو نفره و برای هر یک از دو نفر ارائه شده استبر مبنای ات هتل نرخ -8

 .باشدنرخ هتل شامل صبحانه و نهار می  -0

 نرخ سمینار شامل نهار هم می شود. -3

هنگام تحویل اتاق می بایست توسط میهمانان با نشده است و در  منظورتل هو هزینه های شخصی در نرخ  مینی بار ،ی شامها هزینه -4

 هتل تسویه گردد.

 در انتخاب هر یک از گزینه های فوق و یا هر ترکیبی از آن ها آزادند.محترم اعضاء  -0

شماره کارت  بانک کارآفرین یا  2022021311220مبلغ/ مبالغ مربوط را به حساب شماره  ،خواهشمند است با توجه به گزینه انتخابی -6

 .یدفرمائ / تلگرامنمابر/ ایمیل ،تصویر فیش واریزی را به دفتر انجمنو به نام انجمن پسته ایران واریز  4133-1108-1183-6014

 ت.    موجب سپاسگزاریس هتل و هواپیمایی( درخواستو واریز وجه)به دلیل  فرم ثبت نام( و ارسال )تکمیلتعجیل و تسریع در ثبت نام -1

 

 41929129941تلگرام:     492-92242779نمابر:     492-92247221-92247421تلفن تماس: 

 info@iranpistachio.orgپست الکترونیکی:  

 
 

 سالمت و شاد و پیروز باشید                                                                                                                                                             

 دبیرکل  -سیدمحمدابراهیم علوی                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                       92/41/11 


