سوئیس و اروپای غربی
 3شب لوزان  3 +شب لیسبون  3 +شب مادرید
 9شب و  01روز
تاریخ حرکت :یکشنبه 72 ،اسفند
(سفرهای تضمینی به سوئیس)
کد تور00011 :
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کودک  4تا  21ساله

کودک  1تا  4ساله

دو تخته

یک تخته

(با تخت اضافه)

(بدون تخت)

 7051یورو

 3991یورو

 7191یورو

 0191یورو

+

+

+

+

 7.011.111تومان

 7.011.111تومان

 0.211.111تومان

 0.211.111تومان

خدمات تور:

پروازهای بین المللی در کالس اکونومی با خطوط هوایی  - Turkishجایجاییهای درون شهری طبق
برنامه با اتوبوس کولردار مدرن ،مینیبوس یا مینی ون  -پروازهای داخلی  9 -شب اقامت در هتل
های  5ستاره با صبحانه  -گشت ها و ورودیه ها بر اساس برنامه  -ویزا  -بیمه مسافرتی  -راهنمای
تور فارسی زبان  -کودک تا دوسال 071 :یورو  391.111 +تومان
مدارک مورد نیاز:
پاسپورت با حداقل  2ماه اعتبار با امضای دارنده پاسپورت 7 ،قطعه عکس ،3.5*1.5
اصل شناسنامه ،گواهی تمکن مالی از بانک مربوطه به انگلیسی با ذکر اعالم موجودی و
گردش حساب بانکی سه ماه اخیر ،اصل سند ملکی به همراه ترجمه سند فقط یک ملک
(در صورت موجود بودن) ،اصل گواهی اشتغال به کار امضا شده توسط مدیر مسئول
نامبرده در پروانه ثبت شرکت که نشانگر سمت ،مدت اشتغال و علّت سفر متقاضی
باشد به انضمام ترجمه ،اصل روزنامه رسمی شرکت و اصل ترجمه ،کارمندان بخش
دولتی اخرین حکم کارگزینی ،بازنشستگان ترجمه حکم بازنشستگی ،اصل و یک نسخه
کپی از لیست پرداخت های بیمه تأمین اجتماعی ،اصل جواز کسب و اصل ترجمه آن.
برای محصلین و دانشجویان ،نامه ای مبنی بر تأیید ثبت نام از سوی مدرسه/دانشگاه،
کپی از ویزاهای شنگن و سایر ویزاهای معتبر در سه سال اخیر.

آشنایی با مقاصد سفر
سوئیس
هروقت و هرکجا ،کسی به فکر گذراندن تعطیالتی رویایی می افتد ،نام سوئیس شنیده می شود .این
کشور جزو برترین مقاصد گردشگری ،طبیعت گردی و سفرهای تجاری است .به ندای قلبتان گوش
دهید و برای دادن فرصت استراحتی به جسم و روحتان به سوئیس سفر کنید و مطمئن باشید این
تجربه را تا پایان عمر فراموش نخواهید کرد!
طبیعت بکر ،کوهستان پرشکوه آلپ ،مردمانی بافرهنگ و مهربان که آماده اند با  1زبان مختلف به شما
خوش آمد بگویند و فرصت های بی شمار ماجراجویی در کنار شهرهای پاکیزه و منظم ،مراکز خرید
لوکس و مجلل ،شکالت های خوش مزه و پنیرهای خوش طعم و البته ساعت های دقیق و درجه یک.
و باالتر از همه اینها ،مناظر و چشم اندازهای طبیعی مسحور کننده و آب و هوایی معتدل و البته
تاریخچه ای غنی و موزه های پرشمار .بیش از این نباید از سوئیس گفت! اینجا را تنها باید دید و
تجربه کرد.
پس به سوئیس خوش آمدید!
لوزان
لوزان ،دومین شهر بزرگ سوئیسی مشرف بر دریاچه ژنو و چهارمین شهر بزرگ سوئیس است .لوزان
در عین افتخار به تاریخ حدودا دو هزارساله اش ،شهری پیشرو است که نگاهی به آینده دارد .چشم
انداز دریاچه ژنو در لوزان ،حتی از چشم اندازی خود ژنو در اختیار شما می گذارد نیز زیباتر است!
این شهر محصور در تاکستان ها ،با استفاده از موقعیت جغرافیایی که حتی در سوئیس نیز کم نظیر
است ،به یکی از مراکز مهم گذران تعطیالت اروپا تبدیل شده است .اینجا همچنین پایتخت المپیک و
از مراکز مهم ورزشی ،دانشگاهی و فرهنگی سوئیس به شمار می آید .بافت تاریخی شهر ،مزین به
کلیسای جامع گوتیک ،تاریخچه ای غنی و پربار را پیش روی بازدید کنندگان قرار می دهد.
پرتغال
این کشور کوچک و ساحلی همواره محلی برای ماجراجویی بوده است :اقوام سلت ،ویزیگوت ها ،مور
های مسلمان و مسیحیان در گوشه و کنار این کشور زیبا رد پایی از خود به جا گذاشته اند .قلعه های
قرون وسطایی ،روستاهای سنگی ،بیش از  011کیلومتر نوار ساحلی طالیی رنگ و انواع اقسام
فستیوال ها و فعالیت های تفریحی این غربی ترین کشور قاره اروپا را به یکی از مقاصد مهم
گردشگری آن تبدیل کرده است.
لیسبون
جغرافیای منحصر به فرد این شهر با تپه ها و پستی بلندی های بسیار آن را از تمام شهرهای اروپا
متمایز کرده است .لقب این شهر "هفت تپه" است و هرکدام از این تپه ها نمای بسیار زیبایی به شهر

و رود تاگوس ارائه می دهند .اینجا شهر رنگ و شور و موسیقی و غذاهای بی نظیر دریایی و شیرینی
های خوشمزه است .در کوچه های رنگارنگی که نظیر آن را هیچ کجا نخواهید یافت قدم بزنید و منظره
غروب آفتاب را از "میرادورو" ها تماشا کنید یا به دیدار میدان گاوبازی که دیگر گاوی در آن کشته
نمی شود بروید و یا معماری زیبای کلیساهایی با گنبد سفیدرنگ را تماشا کنید .خاطره زلزله مهیب
سال  0255هنوز بر ذهن این شهر سنگینی می کند ،زلزله ای که تقریبا تمام خانه ها و بیشتر اماکن
تاریخی لیسبون را ویران کرد و این شهر مجددا و به صورت کامل بازسازی شد.
اسپانیا
پرشور ،پیچیده و شیفته ی زندگی!
تنوع جغرافیایی و ف رهنگی این بزرگترین کشور شبه جزیره ایبری در جنوب غربی اروپا ،بسیار بیشتر
از آن چیزی است که فکرش را می کنید .اگرچه بسیاری صرفا برای آفتاب گرفتن در ساحل های زیبا و
ورزش های آبی به اینجا سفر می کنند اما این به هیچ وجه تنها جاذبه اسپانیا نیست! از کشتزارهای
باشک وه و دره های سرسبز گرفته تا کوه های پوشیده از برف در شمال و صحراهای سوزان در جنوب،
تنوع طبیعی اسپانیا عالقمندان به طبیعت را به حیرت خواهد انداخت .عالوه بر اینها ،فرهنگ آشپزی
مثال زدنی ،مردمانی پراحساس و عاشق رقص و جشن ،انواع موزه ها و گالری های هنری ،بناهای
پرشکوه و باابهت ،کارناوال های ملی و آیین های سالیانه مذهبی ،تاریخچه ی فرهنگی غنی که محصول
همنشینی اقوام و مذاهب گوناگون در طول تاریخ بوده است.
بی جهت نیست که این کشور همواره یکی از برترین مقاصد گردشگری جهان به شمار می رود.
مادرید
شاید هیچ شهری در کره زمین به اندازه مادرید ،زنده نباشد! شهری فریبنده که انرژی بی نظیر آن به
شما معنای واقعی زندگی و زنده بودن را یادآوری می کند .مرکز پایتخت اسپانیا ،شبکه به هم فشرده
ای از خیابان های باریک ،کوچه ها و میدان هایی است که در آن قصرها ،کلیساها ،و بناهای تاریخی
متعدد به چشم می خورند.مادرید شهری زمینی و در عین حال باشکوه است .اینجا همچنین مامن سه
گنجینه بزرگ هنری جهان است :موزه "پرادو" که شاهکارهای والزکوئز و گویا را در خود جای داده،
موزه "تیسن بورنه میسا" ،که بازدید از آن مانند گذراندن یک دوره فشرده آموزشی تاریخ هنر غرب
است و موزه "رنا سوفیا" محل
نگهداری تابلو مشهور گرنیکا پابلو پیکاسو.
اینجا پایتخت تاپاس های خوشمزه و مراکز خرید مد روز هم هست اما با همه اینها ،شاید جذاب ترین
ویژگی مادرید ،قدم زدن در خیابان های آن در یک روز آفتابی و هم صحبت شدن با مردمان خونگرم
آن باشد.

برنامه سفر
روزاول :یکشنبه/72 ،اسفند/00 – 99/مارس 7100/تهران–استانبول – ژنو  -لوزان
 13:75حرکت با پرواز شماره  025هواپیمایی ترکیش به مقصد استانبول
 19:05فرود در فرودگاه آتاتورک استانبول
 19:05حرکت با پرواز شماره 0902هواپیمایی ترکیش به مقصد ژنو
 01:31ورود به فرودگاه ژنو ،کنترل پاسپورت و ثبت مهر ورود ،تحویل گرفتن بار و پس از آن حرکت
با اتوبوس اختصاصی به سمت هتل در لوزان
 07:11ورود به لوزان ،تحویل گرفتن اتاق ها ،ادامه روز آزاد ،اقامت شب در هتل Royal Savoy
*5لوزان.
روزدوم،دوشنبه/70 ،اسفند/09 – 99/مارس7100/لوزان – ژنو  -لوزان
 19:11گشت تمام روز در لوزان و ژنو شامل کلیسای جامع گوتیک ،بافت قدیمی ،کوچههای باریک و
چشم نواز ،و پیاده روهایی پرازبوتیکهای دل فریب و همین طور بازدید از داخل موزه المپیک شهر.
پس از آن حرکت به سمت ژنو ،دومین شهر پرجمعیت سوئیس و دارای یکی از باالترین استانداردهای
زندگی در اروپا .بازدیدازفواره معروف ژنو ،ساعت گل ،محلهی سازمان ملل ،بافت قدیم وکلیسای
جامع ژنو.
 00:31بازگشت به هتل ،اقامت شب در لوزان.
روز سوم ،سه شنبه/79 ،اسفند/71 – 99/مارس7100/لوزان –گرویر و مونترو  -لوزان
 19:11حرکت به سمت گرویر روستایی دل انگیز وقرون وسطایی که به خاطر پنیرها و شکالتهایش
مشهوراست و بازدید از کارخانه شکالتسازی مزون کایه در بروک .در ادامه حرکت به سمت شهر
زیبای مونترو و بازدید مهم ترین جاذبه ها و گرفتن چند عکس یادگاری.
 00:11بازگشت به هتل
 71:11مراسم شام به مناسبت تحویل سال نو
 77:31بازگشت به هتل .اقامت شب در لوزان.

روز چهارم ،چهارشنبه/0 ،فروردین/70 – 92/مارس7100/لوزان – ژنو  -لیسبون
 19:31تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت فرودگاه ژنو
 01:31ورود در فرودگاه ژنو ،تحویل دادن بار
 07:71حرکت با پرواز شماره  913هواپیمایی تپ پرتغال به مقصد لیسبون
 03:51نشستن پرواز در فرودگاه لیسبون ،تحویل گرفتن بار و ترانسفر به سمت هتل ،تحویل گرفتن
اتاق ها ،ادامه روز آزاد ،اقامت شب در هتل *Dom Pedro 5لیسبون.
روزپنجم ،پنجشنبه/7 ،فروردین/77 – 92/مارس 7100 /لیسبون
 19:11گشتی تمام روز در لیسبون و بازدید از مهم ترین جاذبه ها مانند برج بلم ،ورودی به قلعه
سائو ژورژ ،بنای یادبود اکتشافگران و دیدنی های دیگر
 02:11پایان گشت و بازگشت به هتل ،اقامت شب در لیسبون.
روزششم ،جمعه/3 ،فروردین/73 – 92/مارس7100/

لیسبون

 19:11گشتی نیم روز به مقصد شهر تاریخی سینترا در حومه لیسبون
 03:11پایان گشت و بازگشت به هتل ،اقامت شب در لیسبون.
روزهفتم ،شنبه/1 ،فروردین/71 – 92/مارس7100/

لیسبون  -مادرید

 07:31تحویل دادن اتاق ها و ترانسفر به فرودگاه لیسبون
 03:31ورود به فرودگاه لیسبون ،تحویل دادن بار
 05:11حرکت با پرواز شماره  0109هواپیمایی تپ پرتغال به مقصد مادرید
 02:51فرود در فرودگاه مادرید ،تحویل گرفتن بار و ترانسفر به سمت هتل ،تحویل گرفتن اتاق ها،
ادامه روز آزاد ،اقامت شب در هتل *MeliaPrincesa 5مادرید
روزهشتم،یکشنبه/5 ،فروردین/75 – 92/مارس7100/

مادرید

 19:11گشت تمام روز در مادرید ،پایتخت اسپانیا شامل بازدید از مهم ترین بناهای تاریخی مانند
قصر سلطنتی ،پالزا مایور ،گران ویا و میدان دل سول
 02:11پایان گشت و بازگشت به هتل ،اقامت شب در مادرید

روزنهم،دوشنبه/9 ،فروردین/79 – 92/مارس7100/

مادرید

 19:11گشت نیم روز در مادرید و دیدار با گوشه های دیگری از جاذبه های شهر
 03:11بازگشت به هتل ،ادامه روز آزاد ،اقامت شب در مادرید.
روزدهم،سه شنبه/2 ،فروردین/72 – 92/مارس7100/مادرید–استانبول  -تهران
 01:11حرکت به سمت فرودگاه مادرید
 05:11ورود به فرودگاه بین المللی مادرید ،تحویل دادن بار ،کنترل پاسپورت و ثبت مهر خروج
 00:05حرکت با پرواز شماره 0091هواپیمایی ترکیش به مقصد استانبول
 73:31فرود در فرودگاه آتاتورک استانبول
 0+10:31حرکت با پرواز شماره  020هواپیمایی ترکیش به مقصد تهران
 0+19:11فرود در فرودگاه امام ،کنترل پاسپورت و تحویل گرفتن بار ،پایان سفر!
به امید دیدار شما در سفرهای بعدی،

