بسم اهلل الرحمن الرحیم
قال رسولا( ...ص) :سافروا تصحوا و ترزقوا
مسافرت کنید تا تندرست بمانید و به شما روزی داده شود( .میزان الحکمه ،ج ،5ص )2484

تور دو روزه بازدید از سنگسر(مهدیشهر) و شهمیرزاد )  /ویژه خواهران  /مورخ  13و  14دیماه 1396
برنامه سفر :
*روز چهارشنبه 1396/10/13
 -1حرکت از راه آهن به سمت سمنان (ساعت دقیق سه روز قبل سفر اطالع رسانی خواهد شد)
 -2حرکت به سمت سیاه چادر عشایر و شب نشینی در سیاه چادر به صرف چای ذغالی و آش و نان محلی ،نشست دور
آتش و دور کرسی به همراه موسیقی سنتی ،اسکان و اقامت در خانه سنتی حاج چراغ پارسا(خانه های بوم گردی.
* روز پنج شنبه 1396/10/14
 -1بازدید از غار دربند
 -2موزه ایل عشایر
 -3موزه سنگ و فسیل و گشت و گذار در شهمیرزاد
 -4بازگشت به تهران
هزینه هر نفر 125 :هزار تومان
نحوه ثبت نام:
واریز مبلغ  125هزار تومان به ازای هر نفر تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ  1396/10/6به حساب جاری بانک
ملی شعبه فخررازی به شماره  0104830820003به نام مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران و ارسال
فیش وایزی به شماره فکس  02166491586یا ادمین تلگرام مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران به
آدرس . @ISTTA2
آخرین مهلت ثبت نام :پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 1396/10/6
تماس با شماره66491136-66491222 :
لوازم مورد نیاز سفر :صبوری و شکیبایی ،شادابی ،کارت شناسایی ،دفترچه بیمه ،کفش مناسب ،لباس گرم ،ملحفه
و لوازم شخصی .
خدمات تور :ترانسفر زمینی با قطار اتوبوسی به مقصد سمنان ،ترانسفر با اتوبوس توریستی درجه  1به مقصد
سنگسر ،راهنمای تور ،بیمه مسافرتی ،یک وعده صبحانه ،یک وعده شام در سیاه چادر ،یک وعده نهار در خانه سنتی
حاج پارسا(درصورت درخواست غذای مخصوص محلی مانند ته چین ،سیزدتام و  ...مبلغ  10هزار تومان اضافه
میگردد) ،ورودی موزه ها و اقامت.

شرایط سفر:
 اولویت ثبت نام در این تور با اعضای جهاددانشگاهی میباشد.
 ثبت نام برای عموم آزاد است.
 فرد ثبتنامکننده میبایست نسبت به ارسال فیش واریزی به همراه فرم ثبت نام تکمیلشده و تصویرکارت ملی و شناسنامه
(برای کودکان و نوجوانانی که فاقد کارت ملی هستند) به مرکز راسا اقدام نماید .به فرمها و مدارک ناقص ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 مسافرین حتما تا یک ساعت قبل از حرکت در محل حاضر باشند ،مسوولیت تاخیر و جاماندن به هنگام رفت یا
برگشت بهعهده خود مسافر میباشد.
توضیحات:
 در صورت بروز برخی مشکالت پیش بینی نشده که منجر به تغییر زمان سفر از طرف مرکز گردشگری گردد تا یک
هفته قبل از سفر به اطالع همکاران خواهد رسید و در صورت انصراف همکاران بعلت تغییر زمان ،عودت هزینه
واریزی حداکثر تا یک هفته بعد از تکمیل فرم انصراف به حساب شخصی افراد امکان پذیر خواهد بود.

