ART OF TRAVEL

چرا نیالگشت؟
میتوانید سفر خودتان را برنامهریزی
کنید -اما به چه احتیاج دارید؟ مشاوران
مسافرتی «نیال گشت» کیفیت
هر سفری را ارتقاء میدهند .آنها
میدانند چگونه برای زمان و پول شما
بیشترین ارزش را قایل باشند و در
سایه ارتباطات جهانی خود هتلها،
کشتیهای کروز و تورها را به فضایی
دلپذیر برای شما تبدیل خواهند کرد.
«نیالگشت» بهترینها را در امور
مسافرتی به شما ارائه میدهد.

از مدیریت کارتها ،مدیریت امتیازات ایرالینها تا آنالین چک و رزرو
صندلی مناسب در سفر و همینطور خدمات اختصاصی در مقصد
مانند رزرو رستوران و گشتهای اختصاصی از خدمات نیالگشت
میباشد.
هر مشاور مسافرتی «نیالگشت» میتواند مزایای ویژهای را برای
شما تأمین کند.
مشــاوران ما همچنین نکات ظریف هر ســفری را زیر نظر دارند .از
مســائل کلــی (به کجا بروید -و چه زمانی) تــا جزئیات با اهمیت (رزرو
اتاقهایی با بهترین چشـمانداز) .مشــاور مسافرتی شما طوری
برنامهریزی خواهد کرد که ســفری بهیادماندنی برای شــما رقم
بخورد.

کانسیرج سرویس

کلمه کانسیرج در زبان فرانسه به
معنی کلیددار و دستیار اختصاصی
است و حدود یک قرن میشود که
این خدمات در حوزه گردشگری و
توریسم مورد استفاده قرار میگیرد.

مجموعه نیالگشت با افتخار
این سرویس را برای مشتریان
وفادار خود در باشگاه مشتریان
با پاسخدهی شبانهروزی انجام
میدهد.

در این فرآیند ،از طریق تلفن یا
واتسآپ قدمبهقدم در کنار شما
هستیم تا به پاس قدردانی از
وفاداری شما ،امتیازهای شما را به
خدمات خاص تبدیل بنماییم.

کانادا

نیالگشت بهعنوان
یکی از آژانسهای
مسافرتی ایرانی -
کانادایی آماده ارائه کلیه
خدمات گردشگری در
کانادا است.
دپارتمان تخصصی
کلیه ویزاهای کانادا
خدمات ترانسفر ،تورهای
اختصاصی و گشتهای
شهری در تمام شهرهای
کانادا
رزرو بیزینس النجها در تمام
فرودگاههای کانادا
امکان رزرو آپارتمان و
خانههای مبله در تمامی
شهرهای کانادا و خدمات پس
از ورود برای تازه واردین

خدمات

دپارتمان ویزا

مزایای استفاده از خدمات ویزای «نیال
گشت»
برای اخذ ویزا زمان ندارید؟ متخصصین ویزا
در «نیال گشت» تمامی فرآیند اخذ ویزا از
آغاز تا پایان را برای شما مدیریت خواهند کرد.
تخصص مشاوران ما این اطمینان را به شما
خواهد داد که درخواست ویزای شما در اسرع
وقت مورد پیگیری قرار میگیرد .سهولت و
اطمینان اخذ ویزا را با خدمات ویزای «نیال
گشت» تجربه کنید.
آمادهسازی مدارک
مشاوران ما مدارک و فرمهای مورد نیاز
جهت اخذ ویزای شما را بدون حضور شما
جمعآوری و تکمیل خواهند کرد .به عالوه،
وقت سفارت برای مصاحبه نیز به عهده
ما خواهد بود .تنها کاری که شما الزم است
انجامدهید امضاء نهایی است.
اولویت در انجام کار
با انتخاب خدمات ویزای «نیال گشت»،
درخواست شما با حق تقدم و حداکثر سرعت
پیگیری خواهد شد.
بهروزرسانی مدارک شخصی
مشاوران ما شما را در هر مرحله از فرآیند
اخذ ویزا با تماس تلفنی ،ایمیل و یا نامه آگاه
خواهند کرد.

خدمات

دپارتمان ویزا
دپارتمان تخصصی ویزا

ویزای
توریستی

دپارتمان
تخصصی ویزا

ویزای
کوتاهمدت

دپارتمان تخصصی ویزای کانادا

ویزای
بلندمدت

ویزای
تحصیلی

تعیین وقت
سفارت

دپارتمان
تخصصی
ویزای کانادا
رفع ریجکتی
و تجدیدنظر
ویزای کانادا

تمدید ویزای
کانادا

خدمات لوکس سفر
مدیریت رزرو هواپیماهای اختصاصی
رزرو کروز و کشتی های شخصی تفریحی
رزرو کشتیهای شخصی تفریحی
برنامهریزی سفرهای اختصاصی بنا به عالیق مشتری

خدمات

هتل ،بلیت

و تور (تورهای

ترکیبی و اختصاصی)

رزرو هتل سرتاسر دنیا
بلیت کلیه پروازهای داخلی  -خارجی
چند  stopبا بهترین نرخ
با گسترش شیوههای آنالین فروش
بلیت هواپیما و رقابتیکردن قیمت
بلیتها توسط گردانندگان این
سیستمها شاید بهنظر برسد که
خرید بلیت به این روش نسبت
به خرید از آژانسهای گردشگری
اقتصادیتر باشد؛
اما شما بهعنوان مسافر چقدر با
قوانین ایرالینها آشنا هستند؟ میزان
بار مجاز ،جرایم کنسلی یا تغییر
تاریخ بلیت ،تعدد فرودگاهها در برخی
شهرها مانند پاریس یا لندن که برای
ترانزیت نیاز به تغییر فرودگاه پیدا

کنید ،قوانین مربوط به شرایط ویزا و
ترانزیت در فرودگاههای میانی سفر،
قوانین مربوط به حمل حیوان زنده یا
سازهای موسیقی ،حداقل زمان الزم
برای ترانزیت در فرودگاههای طول
مسیر مانند وین ،فرانکفورت و دهها
مورد دیگر مربوط به پرواز ،اطالعات
تخصصی است که کمترین مسافری
به آخرین نسخه از این اطالعات
دسترسی دارد.
تیم رزرواسیون بلیت با همراهی
دپارتمان حقوقی نیالگشت با
بهرهگیری از جدیدترین منابع
اطالعاتی ایرالینها با اشراف به
آخرین قوانین مهاجرتی کشورهای
اروپایی ،کانادا و آمریکا ،قراردادهای
متعددی را با معتبرترین
تامینکنندگان بلیت در سراسر دنیا
منعقد کرده است .دستاورد این کار
گروهی ،عالوه بر ارائه رقابتیترین
نرخ بلیت در تمامی کالسهای
پروازی (اکونومی ،پرمیموم ،بیزینس
و فرست) ،بررسی تمام شرایط مورد
نیاز سفر شما و معرفی بهترین
ایرالینها است

!FIRST & BUSINESS CLASS IS
MAKE MORE MONEY
!THE HUMAN TOUCH
 ALL WE DOدرسایه ارتباطات و قراردهای
تمامی پروسه خدماتی و ارایه
تخصص ما ارایه بهترین نرخ در
اختصاصی با برترین ایرالین ها و
بهترین پیشنهادات توسط
کالس پروازی بیزنس و فرست و
بنام ترین هتل های زنجیره ایی
مشاورین نیالگشت و بدون دخالت
همچنین رقابتی ترین نرخ هتلهای مشاورین ما رقابتی ترین نرخ ها
ودردسرهای خدمات سایت های
 ۵ستاره در سرتاسر دنیاست.
با حداکثر خدمات افزوده رو به
آنالین صورت میگیرد.
مسافرین و باشگاه مشتریان
نیالگشت ارایه میدهند.

خدمات

مترجم اختصاصی

طی روند اقدامات الزم برای اخذ ویزا پس از وقت
سفارت ،یکی از مهمترین موارد ترجمه کلیه مدارک
باتوجه به چک لیست ارائه شده از سمت سفارت
مربوطه است .این مدارک باید بدون هیچ نقصی ارائه
شوند .کلیه مدارک باید دارای مهر رسمی دارالترجمه
باشند و بعضی از سفارت ها عالوه بر آن مهر
دادگستری امور خارجه را نیز میخواهند .ترجمه برخی
از مدارک تاریخ انقضا داشته و ممکن است احتیاج
به ترجمه مجدد داشته باشند؛ مانند شناسنامه که
تاریخ انقضای ترجمه آن تا  ۶ماه بیشتر نمیباشد.
تیم ترجمه «نیالگشت» مدارک شما را پس از ترجمه
رسمی در اسرع وقت جهت ارائه به سفارت آماده
خواهد کرد.

اخذ بیمه مسافرتی
برای صرفه جویی در زمان و تسهیل مراحل مقدماتی
سفرتان« ،نیال گشت»  ۲۴ساعته جهت اخذ کلیه
بیمه های مسافرتی شامل سفرهای تفریحی ،تجاری،
دانشجویی ورزشی،سفرهای طوالنی مدت و نیز
سفرهای زیارتی در کنار شماست.

تشریفات فرودگاهی

ﺧﺪﻣﺎت  CIPو فست ترک در فرودگاههای امام،

مهرآباد و تمامی فرودگاههای سراسر دنیا

ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت ﻓﺮودﮔﺎﻫﻰ CIPو فست ترک بخشی از
خدمات فرودگاهی بهﺣﺴﺎب ﻣﻰ آﯾﺪ که ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﮐﺜﯿﺮاﻟﺴﻔﺮ ،ﺗﺠار و به ویژه اﻓﺮادى ﮐﻪ رﻓﺎه و
آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮد در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
ﺗﺴـﺮﯾﻊ و راﺣﺘـﻰ ﻃﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺒـﻮر از ﮔﯿﺖ ﻫﺎى
ﺑﺎزرﺳﻰ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر و ﮐﻨﺘـﺮل ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻰ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺮب ،ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﭘﺮواز ،ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ را
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

خدمات

النج های فرودگاهی

()Lounge pass

تجربه بینظیر فرودگاهی!
صرف نظر از اینکه برای تفریح یا کار سفر میکنید،
استفاده از النج و خدمات تشریفات فرودگاهی به شما
کمک میکند تا تجربهای دلپذیرتر را در فرودگاههای
سرتاسر دنیا تجربه کنید.
گاهی برای سفر به کشورهای دوردست یا صرفهجویی
در مبلغ بلیط هواپیما مجبوریم چند ساعتی را در
فرودگاهی بین مبدا و مقصد توقف کنیم .در صورتی
که زمان این توقف زیاد باشد ،حتما خستگی راه پیش
از پرواز بعدی آزار دهنده خواهد بود .بنابراین ،استفاده
صحیح از این مدت زمان میتواند منجر به آسودهتر
شدن سفر شود.
در پاسخ به چنین نیازی ،تمامی فرودگاه های معتبر در
سراسر دنیا مکانی را فراهم آوردهاند که النج()Lounge
نامیده میشود .این سالن ها با امکانات متنوع
شان شرایطی را فراهم میکنند تا مسافران در زمان
توقفشان بتوانند خستگی پرواز اول خود را از تن به در
کنند و آرام ،با حداکثر امکانات سپری کنید.
سالنهایی مجلل با امکانات رفاهی بینظیر برای
استراحت و آرامش،بدور از فضای پر ازدحام فرودگاه
پر رفت و آمد ،پذیرایی با انواع غذاها و نوشیدنیها به
صورت سلف سرویس ،اینترنت رایگان ،امکان استفاده از
حمام ،ماساژ ،اسپا و… تنها بخشی از امکانات این سالن
های لوکس و زیبا میباشند.

lounges.ir

خدمات
مرحبا

مرحبا استقبال و خوشآمدگویی از شما یا کسانی
شرکت مرحبا در سال  ۱۹۹۱کار خود را در فرودگاه
که برایشان ارزش و احترام قائلید را به بهترین صورت
بینالمللی دوبی با تیمی بیست نفره آغاز کرد .از آن
زمان تعداد پرسنل این شرکت به  ۶۰۰نفر از ملیتهای برگزار میکند .از آمدن به پیشواز و بدرقه مسافران
گوناگون رسیدهاست .با توجه به اهمیت این فرودگاه تا حمل چمدانها ،عبور از گیت پرواز بدون معطلی
در دنیا شرکت مرحبا در پی آن است که مسافران این و همچنین فراهم آوردن مکانی برای استراحت و
فرودگاه سفری بهتر را تجربه کنند .در حال حاضر ،این آرامش هنگام انتظار در فرودگاه از خدمات این
شرکت سالیانه به حدود یک میلیون مسافر سرویس شرکت باتجربه به حساب میآید.
از خدمات این شرکت باتجربه به حساب میآید .این
میدهد .به تازگی این شرکت خدمات خود را در
خدمات دارای سه گزینه در مرحبا سیستم به نامهای
فرودگاه بینالمللی بحرین نیز ارائه میدهد .پرسنل
سرویس طالیی ،سرویس نقرهای ،سرویس برنزی
این شرکت با استانداردهای باال از حدود  ۴۰کشور
است.
انتخاب شدهاند.

خدمات

سفر حیوانات خانگی

خرید بلیت قطار در سراسر دنیا

پیشتر ،استفاده از وسایل نقلیه عمومی مانند
در صورتی که قصد سفر با حیوان خانگی خود
قطار فقط راهکاری برای ارزان سفر کردن بود .ولی
را دارید ،الزم است تا از قوانین مربوط به حمل
در حال حاضر با توجه به میل مسافر برای دیدن
حیوانات در ایرالین مورد نظرتان مطمئن شوید.
برخی از ایرالینها اجازه ورود حیوانات به داخل کابین شهرهای مختلف یک کشور و کشورهای هم جوار،
را می دهند ،ولی بعضی دیگر از خطوط هوایی فقط استفاده از این وسیله نقلیه روز به روز افزایش
مییابد و قطارها تسهیلکننده این سفرهای زمینی
مجوز ورود به قسمت بار را صادر میکنند.
شدند .چرا که هم در وقت و هم در هزینه بهصرفه
به یاد داشته باشید که ایرالینهای عربی فقط
میباشند .برنامه ریزی سفرتان را به ما بسپارید
مجوز حمل پرندگان را می دهند ،و برای به همراه
تا در کوتاهترین زمان ممکن از میان ارزانترین و
بردن حیوانات دیگر از قبیل؛ سگ و گربه می توان
سریعترین قطارها در سرتاسر دنیا بهترینها را
از خطوط هوایی ترکیش ایرالین ،لوفتانزا و اتریش
برایتان رزرو کنیم.
ایرالین بلیط خرید .همچنین در فرودگاه مقصد
نیز بنابر قوانین آن کشور ممکن است اطالعات و
مدارک ویژه ای برای ورود حیوانات خانگی از شما
بخواهند.

ایرانگردی
ایرانگردی

تاکنون به کجا سفر کرده اید؟
استانبول ،باکو ،تفلیس ،حاشیه خلیج فارس ،اروپا،
کشورهای آسیای میانه ،جنوب شرق آسیا؟
شاید هم پا را فراتر گذاشته و از ژاپن تا آفریقای مرکزی
و آمریکای جنوبی را سرکی کشیده اید؟
و یا زیاد اهل سفرهای تفریحی و ماجراجویانه
هستید .رودخانههای خروشان نپال ،قلههای سر به
فلک کشیده تبت ،جنگلهای اسرار آمیز آمازون و
صحراهای داغ آفریقای مرکزی را درنوردیدید؟
اگر تمام این سفرها را رفته باشید ،یک گوشه دلتان
حتما میگوید «هیچ کجا ایران نمیشه» .البته به
شرط این که سری هم به گوشه گوشه ایران زده
باشید و بخش بزرگی از جاذبههای گردشگری دنیا،
از تاریخی ،فرهنگی و ،هنری گرفته تا جاذبههای
اجتماعی ،طبیعی و ماجراجویانه را یک جا در پهنه
کوچکی از کره خاکی دیده باشید.
تیم ایرانگردی نیالگشت با شناخت کاملی از جغرافیای
فرهنگی ،هنری ،تاریخی ،طبیعی و مردم شناسی این
سرزمین ،بهترین مقاصد گردشگری در در ایام مختلف
سال را به شما معرفی می کند و به پشتوانه ارتباطات
گسترده خود ،بهترین امکانات را برای سفرتان برنامه
ریزی و در اختیارتان قرار خواهد داد .در تمام طول سفر
همراهتان خواهد بود تا سفری به یادماندی را از گشت و
گذار در ایران تجربه کنید.
با ما همراه شوید تا تجربه جدیدی از سفر به جای
جای ایران داشته باشید.

تهرانگردی
برگزاری تورهای اختصاصی و  VIPموضوعی با رویکرد
هنری /اجتماعی برای اشخاص ،شرکت و مهمانان آنها.

Corporate Travel
مدیریت برنامه سفرهای

کاری و تجاری

بوکارها ،امروزه بیشتر
شرکتها و کس 
از هر زمانی اهمیت مدیریت برنامه سفر
مدیران و کارکنان خود را درک کردهاند .نیاز به
ابزارهای حرفهای باتوجه به درصد باالی هزینههای
سفر در تراز شرکتها ،مدیریت و تعدیل هزینهها تا
 %۲۰از هزینههای سفر میکاهد و نیاز به تیم مجرب
جهت مدیریت زمان و هزینه احساس میشود.
حفظ اطالعات محرمانه شرکتها این نیاز را
پررنگتر میکند .در شخصیسازی سفرهای تجار
و مدیران در دسترس بودن و از همه مهمتر
ویژگیهای خدماتی شرکتی نیالگشت میباشد.
مدیریت صحیح سفرهای مدیران و کارکنان باعث
رضایت بیشتر پرسنل و براساس تحقیقات
انجامشده  ۳تا  ۴برابر خروجی عملکرد برای
شرکتها را دارا خواهد بود.
بررسی لحظهای برنامه سفر در تمام طول سفر
ارتقاء اتاق و بلیت
رزرو رستوران و رویدادها
خدمات فرودگاهی پیشواز و CIP

ارائه خدمات سازمانی ویژه پرسنل و مشتریان
وفادار سازمانها
نیالگشت با ارائه خدمات ویژه و افزوده به مشتریان
وفادار و پرسنل شرکتها و سازمانهای طرف قراداد
تمایز ویژهای برای این عزیزان ایجاد میکند.

ه کجا
مجله ب 
از آغاز به کار سایت و مجله به کجا نزدیک به ده سال
می گذرد و حال بعد از وقفهای تقریبا طوالنی ،با
توانی بیشتر و در قالبی جدید در خدمت مخاطبین
عزیز نیالگشت هستیم.
همواره تالش داشتهایم در سفر های کوتاه و بلند
زندگی در کنار شما بوده و بهترین پیشنهادات و
اطالعات روز در حوزهی سفر،اقامت و سبک زندگی را
در اختیار شما بگذاریم.
امید به اینکه همسفری خوب برای شما باشیم.

شماره اول

راههای تماس برای اشتراک
مجله بهکجا
(تهران) ۱۷۶۵
۰۲۱-۲۲۰۱۲۵۸۶
لینک دانلود نسخه PDF
شماره اول مجله:
http://bit.ly/mag-bekoja

باشگاه مشتریان
طی سالهای اخیر محبوبیت تجربیات خاص-
 Making Memoriesدر سفر ،رفته رفته در حال
افزایش بوده .گردشگران به گونهای فزاینده تمایل
به کشف و آموختن پیدا کردهاند تا اینکه صرفا
تعطیالت خود را در مکانی دیگر بگذرانند و آن را سفر
بنامند.
ما در نیالگشت با توجه به روند روانشناسی میل

مسافر به تجربیات خاص یک مرحله فراتر رفته
و حس متفاوت از سفر را ساختن خاطرات-
 Experiential Travelمینامیم.
سعیمان ایجاد حسی متفاوت از سفر با عالیق
فردیتان در روند هنر متفاوت سفر کردن است و به
پاس قدردانی از شما باشگاه مشتریان نیالگشت
برای ارائه خدماتی متمایزتر ایجاد شده است.

تماس با ما

nilagasht.com
(تهران) ۰۲۱-۲۲۰۱۲۵۸۶ ۱۷۶۵
( ۰۹۱۲۰۲۱۲۵۸۶پشتیبانی امور مسافرین)
تهران -الهیه -انتهای مریم شرقی -شماره ۶۴

دیگر محصوالت گروه گردشگری نیالگشت

Lounge Pass

Caips.ir

visa 24

Blackcar

End Visa

suitel.ir

tahsil.ca

