BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TOUR
DULICHITALIA.COM.VN

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DU LỊCH & HƯỚNG DẪN VIÊN TẠI ITALIA 2018

I.








Hướng dẫn viên du lịch theo chương trình (xem chi tiết chương trình du lịch tại www.dulichitalia.com.vn)
Hướng dẫn nhiệt tình giới thiệu chi tiết lịch sử các dich tích văn hóa tại các địa danh du lịch
Giới thiệu nét văn hóa, đời sống giải trí bản địa của người dân Ý
Giới thiệu các nhà hàng, món ăn, shopping thời trang tại Italia
Mua vé thăm quan, Bus, vé tầu khi đi du lịch
Hướng dẫn đường xá, hệ thống liên lạc Phone, Internet ... cho khách nếu có nhu cầu
Hướng dẫn đi xuyên các tỉnh thành của Italia và một số các nước Châu Âu gần Italia.

Bảng giá hướng dẫn viên áp dụng hết năm 2018
Chú ý lựa chọn hướng dẫn để có giá phù hợp.
+ Lựa chọn hướng Sinh Viên lâu năm tại Italia hướng dẫn nhiệt tình đị lại và giới thiệu tốt các địa danh du lịch (nói tiếng
việt - Thành thảo tiếng Ý) giá áp dụng như sau :
Số lượng khách

dưới 4

từ 5 - 10

từ 11 - 16

Giá / ngày

€ 110

€ 140

€ 160

+ Lựa chọn hướng dẫn Việt Kiều sống lâu năm tại ý (trên 20 năm sống tại Italia) có kinh nghiệm thông thạo tiếng Ý - Việt,
am hiểu chi tiết về lịch sự, văn hóa địa phương tại italy giá áp dụng như sau:
Số lượng khách

dưới 4

từ 5 - 10

từ 11 - 16

Giá / ngày

€ 130

€ 150

€ 160

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN SÂN BAY

II.




Người Việt lái xe đón tiễn, hướng dẫn xử lý khi thất lạc hành lý tại sân bay
Cung cấp các xe 4 chỗ, 7-9 chỗ, xe 12 chỗ, xe 18 chỗ, xe 32 chỗ. Đội ngũ xe chuyên nghiệp nhiệt tình.
Đón tiễn 24/24h kể cả giời đêm

Bảng giá đón tiễn Sân Bay áp dụng hết đến năm 2016
Xe

4 chỗ

7 - 9 chỗ

16 chỗ

Giá xe / Chiều / Fuminico

€ 60

€ 80

€ 150

Giá xe / Chiều / Ciampino

€ 50

€ 70

€ 140

Các khách đáp xuống Sân bay Ciampino thì giảm 10 euro so với bảng giá trên.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XE ĐI TOUR CÓ NGƯỜI LÁI

III.




Xe từ 4 đến 9 chỗ có xe người Việt Lái, Xe từ 12 – 32 chỗ sẽ do tài xế người Ý lái
Cung cấp các xe 4 chỗ, 7-9 chỗ, xe 12 chỗ, xe 18 chỗ, xe 32 chỗ. Đội ngũ xe chuyên nghiệp nhiệt tình.
Xe đi Tour tối da trong 10h tại Roma, các thành phố ngoài Roma tối đa 12h, quá giời tính thêm chi phí 50 euro / giời

Bảng giá Xe đi Tour trong Rome áp dụng hết năm 2016
Xe

4 chỗ

7 - 9 chỗ

18 - 22 chỗ

Giá xe

€ 300

€ 350

€ 550

Chúng tôi có xe 32 chỗ vui lòng liên hệ để lấy giá tốt nhất

Bảng giá Xe đi các Thành Phố khác của Italy cách Rome tối đa 500km
Xe

4 chỗ

7 - 9 chỗ

18 - 22 chỗ

Giá xe

€ 400

€ 550

€ 850

- Chúng tôi có xe 32 chỗ vui lòng liên hệ để lấy giá tốt nhất
- Nếu có nhu cầu thuê xe đi liên các nước Euro (Italia, Pháp, Monaco, Thủy Sĩ, Tây Ban Nha...) vui lòng liên hệ trực tiếp để lấy bảng giá
* Đối với các Xe từ 4 đến 9 chỗ giá trên bao gồm Hướng Dẫn Viên khiêm Lái Xe (Việt Kièu)

IV.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ APARTMENT, HOTEL, NHÀ NGHỈ TẠI ROMA

Phòng giá rẻ tại Roma, đáp ứng nhu cầu du lịch, công tác
1.

Giá phòng tại Villa Bonelli áp dụng đến tháng 4 năm 2016
Phòng

1

2

3

4

5

Giá / đêm

€ 50

€ 70

€ 100

€ 160

€ 180

ẢNH PHÒNG VILLA BONELLI XÊM TẠI LINK SAU:
https://plus.google.com/u/0/photos/116809438719434285998/albums/6129367677749164161
Địa chỉ: Địa chỉ Via Camillo Montalcini, số 1, Roma 00149

2. Giá Phòng Apartment - Roma:
+ Giá giao động từ 120 - 150 euro cho phòng 4 khách cho mua thấp điểm từ tháng 10 đến tháng 2
+ Giá giao động từ 150 – 180 euro cho phòng 4 khách mùa cao diểm từ tháng 4 đến thàng 9
Phòng Apartment đẹp có bếp nấu phòng ăn, có đủ mọi dụng cụ cần thiết như trong gia đình, rất tiện lợi. Vị trí trung tâm chúng tôi
khuyến kích bạn nên thuê apartment khi du lịch tại Italia.
ẢNH PHÒNG APARTMENTS ROMA XÊM TẠI LINK SAU:
https://plus.google.com/u/0/photos/116809438719434285998/albums/6257753338530733665

3. Giá phòng tại nhà Việt Kiều: Giá 35 euro / người / 1 đêm có bao gồm ăn sang
Địa chỉ: Via della Scrofa 115 gần quảng trường Nanova
Đây là nhà một Việt kiều ở lâu năm tại Ý, có phòng cho thuê chỉ dành cho khách Việt Nam qua chơi tại Roma.

Lợi thế: Chủ nhà mến khách, vị trí chung tâm gần các điểm thăm quan, có thể đi bộ đến Đấu Trường hay Tòa thánh Vatican, nằm
ngay trong khu phố cổ, giá rẻ

4. Hotel 3 star tại Italia

+ Giá giao động từ 90 - 120 euro cho phòng đôi cho mùa thấp điểm từ tháng 10 đến tháng 2
+ Giá giao động từ 130 – 170 euro cho phòng đôi mùa cao diểm từ tháng 4 đến thàng 9
Tham khảo trên website http://www.dulichitalia.com.vn/khach_san_italia
5. Phòng khách Thương Vụ Việt Nam tại Rome: Giá 50 euro phòng/ 2 người/ đêm
Liên hệ trực tiếp để được tư vấn đặt chỗ tại Thương Vụ

V.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TOUR TRỌN GÓI DU LỊCH ITALIA

Cung cấp các tour du lịch trọn gói du lịch Italia và một số nước Eu lần cận, xem chi tiết trên website www.dulichitalia.com.vn

Tour vòng quanh nước Ý (5 ngày - 4 đêm)
Giá từ: 890 Euro

Chương trình: Roma - Vatican - Florence - Pisa - Venice - Milan

Italy (Ý) – một quốc gia nằm ở phía Nam Châu Âu là điểm đến mơ ước của biết bao du khách.
Quốc gia mang dáng dấp của đế chế La Mã thần thánh với những công trình kiến trúc vĩ đại,
những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, nhữ...
Xem chi tiết
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tour du lịch khám phá Italia (4 ngày - 3 đêm)
Giá từ: 890 Euro

Chương trình: Roma - Florence - Pisa - Venice - Milan

Italy, âm điệu ngân nga quen thuộc trong miền ký ức những trang sách tuổi thơ tôi. Đó là buổi
tối nghe bố đọc truyện “Những tấm lòng cao cả” – những câu chuyện của cậu bé Enrico Bottini
về tình bạn, tình cha con....
Xem chi tiết
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tour du lịch Rome - Venice (3 ngày - 2 đêm)
Giá từ: 499 Euro

Chương trình: Roma - Vatican - Venice

Du lịch Roma và Venice hai thành phố du lịch lớn nhất của nước Ý mang đậm phong cách của
miền bắc và miền nam nước Ý. Thật tuyệt với nếu được khám phá hai thành phố này với tour
du lịch 3 ngày 2 đêm Roma - Venice...
Xem chi tiết

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khám phá Roma trong ngày (1 ngày - 0 đêm)
Giá từ: 190 Euro

Chương trình: Roma - Vatican - Trevi - Phatheon - Venezia..

Roma là thủ đô và là một trung tâm văn hóa – kinh tế, thương mại, chính trị hàng đầu của nước Ý. Dân số vào khoảng 2,5 triệu người, nếu tính cả khu
vực đô thị xung quanh là 3,8 triệu...
Xem chi tiết

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tour du lịch Roma - Vatican (2 ngày - 1 đêm)
Giá từ: 299 Euro

Chương trình: Roma - Vatican - Trevi - Phatheon - Venezia..

Đến thăm Rome, quý khách sẽ được chứng kiến tận mắt các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, và
thăm quan đất nước Vatican, bạn có cảm giác như đang trong một viện bảo tàng khổng lồ....
Xem chi tiết

* Chúng tôi thường xuyên tổ chức các tour đi Châu Âu khởi hành từ Ý đi các nước như Thụy Sĩ,
Pháp, Tây Ban Nha, Séc, Hà Lan... Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn ngay.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIÊN HỆ VỚI DULICHITALIA.COM.VN
Dulichitalia đã chính thức đưa ra dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng qua điện thoại +39 38995 7146 (Viber) sử dụng trên toàn
nước Ý.
1. THÔNG TIN HỖ TRỢ ĐẶT DỊCH VỤ DU LICH TẠI ITALIA
Địa chỉ tại Italia: Số 1 - Via Camillo Montalcini 00149 Roma - Italia
Địa chỉ tại Hà Nội: Số 6 ngõ 37/127 Văn cao - Liễu Giai - Hà Nội
Địa chỉ tại Hà Nội 2: Số 430 Vạn Phúc, Hà đông - Golden Silk Complex J2304
Điện thoại: T: +39 38995 7146 (Viber online) - +84 904641257 (Zalo - Whatapp)
Email: tourdulichitalia@gmail.com
Webiste Office: www.dulichitalia.com.vn - Skype: tourdulichitalia
2. HỖ TRỢ TƯ VẤN DU LỊCH TẠI ITALIA

Chúng tôi tư vấn chương trình

Cách thức di chuyển và phương tiện

Vé thăm quan & lộ trình

Các địa danh du lịch tại Italia

Khách sạn và Nhà hàng tại Ý
+ Gọi qua Viber hoặc gọi quốc tế +39 38995 7146 hoặc +84 904641257 để được Du lịch Italia tư vấn
+ Online qua Skype qua nick : tourdulichitalia
Lưu ý: Trong một số trường hợp đặc biệt Dulichitalia không kịp trả lời bạn xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua Email:
tourdulichitalia@gmail.com chúng tôi sẽ hồi đáp nhanh nhất.
Thời gian tư vấn:



Thứ 2 - Thứ 6: từ 7:30 đến 18:30,
Thứ 7, Chủ nhật: Sáng 8:00 - 12:00 ; Chiều 13:30 - 17:30

