
 

 

 "أرومد"   جوالت العطور 

 إرشادات ونصائح الرحلة: 

، إعداد الوجبات الغذائية،  ييفك: المرشد السياحي، السيارة المجهّزة بوحدة التمثل  اناتكإم  يتشتمل الرحلة عل  -

 .ومصانعه الورد  ماء معمل ارةيز الحدائق، ارةيرسوم الدخول، ز

 شخصية. لفةكأي ت يالتشتمل الرحلة عل -

 فقط. محّلي ريفي تيية لرحالت لمدة يومين في بالليل اإلقامة ونكسوف ت -

 من األطعمة المحلية الصحية. جوالت العطوريتّم تقديمها في  التي والتكيعتبر جميع المأ -

 األعشاب.متخصص في  بيالمحمدية والسياحة البيئية مع طب الورود  حدائق ارةيأخذ األحذية المناسبة لز ييرج -

 األشخاص الذين يعانون من عدم القدرة على الحركة. جوالت العطورالتناسب  -

 .جوالت العطورن عن األطفال والرضع خالل مسؤولي الوالدان ونكسوف ي -

  يمكنك التأكد من تسجيلك بعد ثالث خطوات فقط: -

 التسجيل عبر اإلنترنت في موقع   -1

www.AROMEDE.com  (طورلعجوالت ا)قسم 

 :ترونيكاإلل البريد يإل كإرسال نسخة من جواز سفر -2

ecotourism@aromede.com 

 .ةكمن قبل الشر وركرقم الحساب المذ يإل كل التكاليفدفع  -3

 

 ك لإلجابة عن أسئلت ترونيكاإلل البريد يإل كرجاء، أرسل رسائل -

ecotourism@aromede.com 

 عبر الوتساب. 0989138023019 أو إتصلوا برقم الجوال   

 .جوالت العطور في المسّجلين جميع يسوف يرسل التأييد النهائي للتسجيل إل -

 . كلإلجابة عن أسئلت ترونيكساعة  إّتصل بالبريد اإلل 48النهائي خالل تتلّق رسالة التأييد إن لم ،ييرج

ecotourism@aromede.com 

 عبر الوتساب. 0989138023019 أو برقم الجوال   
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 .خيك التارذل في جوالت العطور في للحضور األولوية لهم ونيكس األشخاص الذين سجلوا لتاريخ محّدد عاجالا  -

زمالئنا في مجال   يعل  كإذا كنت ترغب في مواصلة رحلتك في إيران ورؤية المدن الجميلة األخرى، يمكننا أن نعّرف -

ت سي ل أرومد ةكفي استمارة التسجيل. وإعلم أّن شر المناسب ار يفلهذا الغرض، اختر الخ. السياحة في إيران

 .ياألخر المدن يإل كمسؤولة عن رحلت

الحوادث غير المتوقعة  . نحو:ألسباب خارجة عن إرادتها جوالت العطورأي مسؤولية عن إلغاء  ةكال تتحمل الشر -

  .غير المتوقعة دثمن الحواك ذل يأو الحرائق أو الحروب وما إل وميةكأو القوانين الح

م إلغاء الرحلة بعد هذا الوقت، سيتم فرض إذا ت .قبل شهر من تاريخ السفر فقط جوالت العطوريمكنك إلغاء  -

 .٪ من رسوم السفر كعقوبة40

نظراا ألّن العديد من السياح يأتون إلى كاشان في الربيع، فمن المحتمل أن يتغير البرنامج ومكان السفر للحفاظ  -

 .على جودة السفر ومعاييره العالية

تم استخدامها فقط لالتصاالت القادمة وللشؤون وسي  Aromede ةكيعتبر جميع معلوماتك الشخصية سرية لشر -

 .ةكالداخلية للشر

 Aromede ةكومن خالل التسجيل عبر اإلنترنت، فإنك تسمح لشر .ذهايتزامناا مع تنف جوالت العطورسيتم توثيق  -

  .للشؤون اإلعالمية جوالت العطورباستخدام الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها أثناء 

 .للسياحوشريحة مسؤولة عن أي تأشيرة وتذكرة طيران وتأمين  Aromede  ةكشر لن تكون -

 .زمالئنا في مجال السياحة لتسهيل هذه العمليات بعد التسجيل النهائي يعل كيمكننا أن نعّرف -

 

 


