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الكرباتيرحله الى   

 بوكافيل
 

 رحهً انظيف اني انكرتاتي اني مىطقً مىتجعات توكافيم

 

31.05.19مه األسعار نهحجز انمثكر اني  %41تخفيض *  

 

 سارع تانحجز األماكه محذودي

 مه تاريخ 26.06 اني 18.08

 

دوالر 1300نياني انسعر  5أياو/ 6شقق فىذقيً الرتعً أشخاص   

  دوالر 1700نياني انسعر   5أياو/ 6 تيوت خشثيً نستً أشخاص

 

 مه تاريخ 26.06 اني 18.08

 

دوالر 1600نياني انسعر  7أياو/8شقق فىذقيً ألرتعً أشخاص   

دوالر 2100نياني انسعر  7أياو/8تيوت خشثيً نستً أشخاص   

 

األسعار تشمل:*  

  .يمع في وسط الطبيعه الخالبه والهواء النمي الخالي من التلوثبيئي طبيعي و أيام كاملة من الراحة العائلية في فندق* ستً 
.األسمذيوجثات طعاو مه انخضروات وانمواد انطثيعيً انخانيً مه انكيماويات أو  4*   

انترفيً )مساتقات،وحفالت،وورش انعمم وانذورات انتذريثيً،األنعاب واألوشطً األخرى.*  

  .السبالات ، سينما ، ديسكو صغير ، كاريوكيتمارين الصباح ، والمشي ، وركوب الدراجات ، و* 

عصير ، المهوه.: اآليس كريم ، الفشار ، والالضيافه*   

، وأحواض عطرية ساخنة ، وخطوط باردة ، وحوض سباحة في  يحمام الكارباتالألسرة: منطمة استرخاء لجميع أفراد ا* 
.الهواء الطلك مع كراسي استلماء للتشمس ، وحمام سباحة لألطفال ، وجاكوزي   

العب وأماكن خاصه باالطفال.* م  
  .مناطك خاصه للعوائل او لألفراد للشواء* 

و ألعاب سوني ، والهوكي الهوائي ، والركل طاولة ، وأجهزة إكس بوكس غرف األلعاب ، وتنس الطاولة ، وهوكي ال*   

 هدايا تذكرايه.

 العروض تشمل :

االستقثال وانتوطيم*  

انمىتجعانسكه في *  

جميع انوجثات*  

 *جميع انضرائة

ض.شريحً تهفون مع انىت نكم شخ*  

 

 * صور
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 شركه أركاديا السياحيه
 لألستفسار والتواصل :

44ينه أوديسا شارع بريابراجينسكاياالعنوان : أوكرانيا مذ  

88608563908340تلفون:  

88608810884833  ,88608060884833  

 أيميل:
info@arcadia-tour.com 

  الموقع االلكتروني:
https://www.arcadia-tour.com/ 

 الحساب البنكي للشركه:
Company details: 

 

Сompany Name                                           LLC  ARCADIA TOURISM COMPANY 

The bank account of the company            26002054202979 

Name of the bank                                      JSC CB "PRIVATBANK", 1D 

HRUSHEVSKOHO                                                                

STR., KYIV, 01001, UKRAINE 

Bank SWIFT Code                                      PBANUA2X 

IBAN Code                                                  UA213287040000026002054202979 

Correspondent banks/ 

Account in the correspondent bank              

001-1-000080    

SWIFTcode of the correspondent bank        CHASUS33 

Correspondent bank                                      JP Morgan Chase Bank,New York ,USA 

Account in the correspondent bank              890-0085-754 

SWIFTcode of the correspondent bank        IRVT US 3N 

Correspondent bank                                      The Bank of New York Mellon, New York, 

USA 

 

LLC  ARCADIA TOURISM COMPANY 

Address : Ukraine, 65082, City. Odessa, St. Preobrazhenska,11 
TEL. +38 048 700 10 66 

info@arcadia-tour.com 

toursarcadia4@gmail.com 

https://www.arcadia-tour.com/
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