جوالت العطور "أرومد"
إرشادات ونصائح الرحلة:
 تشتمل الرحلة علي إمكانات مثل :المرشد السياحي ،السيارة المجهزّة بوحدة التكييف ،إعداد الوجبات الغذائية،رسوم الدخول ،زيارة الحدائق ،زيارة معمل ماء الورد ومصانعه.
 التشتمل الرحلة علي أي تكلفة شخصية. سوف تكون اإلقامة الليلية لرحالت لمدة يومين في بيت ريفي محلّي فقط.يتم تقديمها في جوالت العطور من األطعمة المحلية الصحية.
 يعتبر جميع المأكوالت التي ّ يرجي أخذ األحذية المناسبة لزيارة حدائق الورود المحمدية والسياحة البيئية مع طبيب متخصص في األعشاب. التناسب جوالت العطور األشخاص الذين يعانون من عدم القدرة على الحركة. سوف يكون الوالدان مسؤولين عن األطفال والرضع خالل جوالت العطور. يمكنك التأكد من تسجيلك بعد ثالث خطوات فقط: -1التسجيل عبر اإلنترنت في موقع
( www.AROMEDE.comقسم جوالت العطور)
 -2إرسال نسخة من جواز سفرك إلي البريد اإللكتروني:
ecotourism@aromede.com
 -3دفع كل التكاليف إلي رقم الحساب المذكور من قبل الشركة.

 رجاء ،أرسل رسائلك إلي البريد اإللكتروني لإلجابة عن أسئلتكecotourism@aromede.com
أو إتصلوا برقم الجوال  0989138023019عبر الوتساب.
جلين في جوالت العطور.
 سوف يرسل التأييد النهائي للتسجيل إلي جميع المس ّتتلق رسالة التأييد النهائي خالل  48ساعة إتّصل بالبريد اإللكتروني لإلجابة عن أسئلتك.
يرجي ،إن لم ّ
ecotourism@aromede.com
أو برقم الجوال  0989138023019عبر الوتساب.

-

األشخاص الذين سجلوا لتاريخ مح ّدد عاجالا سيكون لهم األولوية للحضور في جوالت العطور في ذلك التاريخ.

-

إذا كنت ترغب في مواصلة رحلتك في إيران ورؤية المدن الجميلة األخرى ،يمكننا أن نع ّرفك علي زمالئنا في مجال
السياحة في إيران .فلهذا الغرض ،اختر الخيار المناسب في استمارة التسجيل .وإعلم أ ّن شركة أرومد ليست
مسؤولة عن رحلتك إلي المدن األخري.

-

ال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن إلغاء جوالت العطور ألسباب خارجة عن إرادتها .نحو :الحوادث غير المتوقعة
أو القوانين الحكومية أو الحرائق أو الحروب وما إلي ذلك من الحوادث غير المتوقعة.

-

يمكنك إلغاء جوالت العطور قبل شهر من تاريخ السفر فقط .إذا تم إلغاء الرحلة بعد هذا الوقت ،سيتم فرض
 ٪40من رسوم السفر كعقوبة.

-

نظ ارا أل ّن العديد من السياح يأتون إلى كاشان في الربيع ،فمن المحتمل أن يتغير البرنامج ومكان السفر للحفاظ
على جودة السفر ومعاييره العالية.

-

يعتبر جميع معلوماتك الشخصية سرية لشركة  Aromedeوسيتم استخدامها فقط لالتصاالت القادمة وللشؤون
الداخلية للشركة.

-

سيتم توثيق جوالت العطور تزامن ا مع تنفيذها .ومن خالل التسجيل عبر اإلنترنت ،فإنك تسمح لشركة Aromede
باستخدام الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها أثناء جوالت العطور للشؤون اإلعالمية.

-

لن تكون شركة  Aromedeمسؤولة عن أي تأشيرة وتذكرة طيران وتأمين وشريحة للسياح.

-

يمكننا أن نع ّرفك علي زمالئنا في مجال السياحة لتسهيل هذه العمليات بعد التسجيل النهائي.

