اروپای رویایی
 4شب لوزان  3 +شب پاریس  3 +شب بارسلونا
 11شب و  11روز
ویژه رفت :دوشنبه 82 ،اسفند
(سفرهای تضمینی به سوئیس)
کد تور12111 :
هتل

 4ستاره

هر نفر در یک اتاق

هر نفر در یک اتاق

کودک  4تا  21ساله

کودک  1تا  4ساله

دو تخته

یک تخته

(با تخت اضافه)

(بدون تخت)

 8401یورو

 3811یورو

 8101یورو

 1181یورو

+

+

+

+

 8.101.111تومان

 8.101.111تومان

 1.211.111تومان

 1.211.111تومان

خدمات تور:
پروازهای بین المللی در کالس اکونومی با خطوط هوایی  Lufthansaو  - Austrianجایجاییهای درون شهری طبق
برنامه با اتوبوس کولردار مدرن ،مینیبوس یا مینی ون  11 -شب اقامت در هتل های  4ستاره با صبحانه  -ترانسفر از
لوزان به پاریس با قطار سریع السیر درجه  - 8پرواز داخلی  -گشت ها و ورودیه ها بر اساس برنامه  -ویزا  -بیمه
مسافرتی  -راهنمای تور فارسی زبان  -کودک تا دوسال 181 :یورو  301.111 +تومان.
مدارک مورد نیاز:
پاسپورت با حداقل  7ماه اعتبار با امضای دارنده پاسپورت 8 ،قطعه عکس ،3.4*4.4
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  4زبان 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.
فرانسه
اولین مقصد گردشگری جهان با بیش از  24میلیون بازدید کننده در سال ،حق دارد که به اعتبار
هنری ،شاهکار های معماری که برای کل جهان شناخته شده اند ،دستورهای پخت غذاهای دلچسب و
تنوع فرهنگی ،جغرافیایی و اقلیمی خود ببالد .اینجا کعبه آمال گردشگران ،نویسندگان ،نقاشان و
روشنفکران اروپا و جهان بوده و هست.
بی جهت مقاومت نکنید و خود را با آهنگ زیبای زندگی فرانسوی همگام کنید .چه با نوش جان کردن
یک کراسان و فنجانی قهوه در یکی از کافه هایی که زمانی پاتوق ژان پل سارتر و
سیمون دو بوار بودند و چه با قدم زدن در باغ گلی که روزگاری کلود مونه در آنها بوم نقاشی خود را
می آراست .در همه حال ،این کشور کهن با تاریخ و فرهنگ غنی شما را وسوسه می کند!

پاریس
به شهر نور و هنر خوش آمدید!
پاریس شهری است که حتی برای کسانی که برای اولین بار به آن سفر می کنند هم آشنا به نظر می
رسد .بناهای تاریخی و نماد های شهری آن ،در عمق ذهن تقریبا تمامی ساکنان کره زمین رسوخ کرده
است .کافی است اسم این شهر به گوش برسد تا نمایی از برج ایفل سر به آسمان کشیده ،بوتیک
های مجلل دو سوی خیابان شانزِلیزه ،طاق پیروزی ،موزه لوور و هرم شیشه ای آن ،کلیسای باشکوه
نوتردام ،پل های متعدد روی رودخانه سن و کافه های کوچک و بزرگی با طراحی منحصر به فرد،
بالفاصله در ذهن شنونده نقش ببندد .هیچ شهری تا این حد در شناساندن خود به جهان ،موفق نبوده
است!
صفت "پاریزین" به معنای پاریسی ،امروزه مترادف با پیشرو بودن در طراحی و مد و آراستگی است.
پاریس امروزه نیز پرچمدار صنعت مد و یکی از مقاصد مهم برای خرید لباس و کاالهای لوکس است.
این شهر همچنین محل زندگی نقاشان و هنرمندان بزرگی مانند رنوار ،مونه ،رودن ،مّنه ،پیکاسو،
دالی ،ون گوک و بسیاری دیگر بوده و مکاتب هنری بسیاری را به جهان معرفی کرده است .موزه هایی
چون لوور ،اورسی و پمپیدو گنجینه عظیم و بی مانندی از شاهکارهای تاریخی و هنری را پیش چشمان
حیرت زده بازدیدکنندگان قرار می دهند.
پاریس همچنین به فرهنگ آشپزی خود نیز می نازد و این واقعیتی است که شما حتی با رفتن به یک
کافه کوچک برای صرف عصرانه ای مختصر نیز متوجه آن خواهید شد.
و باالخره اینکه ،پاریس شهری است که تقریبا غیرممکن است عاشق آن نشوید!
اسپانیا
پرشور ،پیچیده و شیفته ی زندگی!
تنوع جغرافیایی و فرهنگی 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
باشکوه 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 گ الری 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.

بارسلون
شهری مدرن و مجلل اما با فضایی وفادار به تاریخ.
مرکز ایالت کاتالونیا ،یکی از معدود شهرهای اروپایی است که از نعمت ساحل زیبای شنی و مشرف به
دریای مدیترانه سود می برد .در داخل شهر ،خیابان معروف رامبال که یکی از پربازدید ترین معابر
جهان است شما را تا محله گ وتیک که شبکه ای باشکوه از خیابان های قرون وسطایی ،کلیساهای سنگی
عظیم و کافه ها و میدان ها است راهنمایی می کند.
کلیسای جامع باشکوه ساگرادا فامیلیا ،شاهکار معماری که هنوز هم در حال تکمیل است ،به نماد
اولین مقصد گردشگری اسپانیا تبدیل شده است .این شهر بی شک بخش بزرگی از جذابیت خود را
مرهون معمار فقید ،گائودی است .پارک بی نظیر گوئل ،ساختمان های حیرت انگیز کازا میال و کازا باتیو
گوشه های دیگری از این جاذبه ها هستند.
همچنین با باالرفتن از تپه های مونت جوئیک و تیبیدابو ،نمایی خارق العاده از شهر و خیابان های مملو
از جمعیت را در کنار ساحل نیلگون مدیترانه خواهید داشت و هنگام غروب نیز ،چشیدن طعم بی نظیر
غذاهای اسپانیایی در یکی از کافه های پر جنب و جوش شهر ،لذت اقامت شما در بارسلون را
دوچندان خواهد کرد.
برنامه سفر
روزاول :دوشنبه/82 ،اسفند/10 – 01/مارس8112/تهران–وین– ژنو  -لوزان
 13:41حرکت با پرواز شماره  278هواپیمایی اتریشی به مقصد وین
 11:11فرود در فرودگاه بین المللی وین ،کنترل پاسپورت و ثبت مهر ورود
 17:14حرکت با پرواز شماره  471هواپیمایی اتریشی به مقصد ژنو
 12:44ورود به فرودگاه ژنو ،تحویل گرفتن بار و پس از آن حرکت با اتوبوس اختصاصی به سمت
لوزان
 11:31ورود به لوزان .تحویل گرفتن اتاق ها .ادامه روز آزاد .اقامت شب در هتل Movenpickدر
لوزان.
روزدوم،سه شنبه/80 ،اسفند/81 – 01/مارس8112/لوزان – اویان  -لوزان
 10:11گشت تمام روز در لوزان و اویان فرانسه شامل کلیسای جامع گوتیک ،بافت قدیمی ،کوچههای
باریک و چشم نواز ،و پیاده رو هایی پر از بوتیکهای دلفریب و همین طور بازدید از داخل موزه
المپیک شهر .پس از آن حرکت با قایق بر روی دریاچه ژنو به مقصد شهر اویان فرانسه که آب معدنی
آن شهرت جهانی دارد.
 12:31بازگشت به هتل
 81:11مراسم شام به مناسبت تحویل سال نو
 88:31بازگشت به هتل .اقامت شب در لوزان.

روز سوم ،چهارشنبه/1 ،فروردین/81 – 07/مارس8112/لوزان –گرویر و مونترو  -لوزان
 10:11حرکت به سمت گرویر روستایی دل انگیز وقرون وسطایی که بهخاطر پنیرها وشکالتهایش
مشهوراست و بازدید از کارخانه شکالت سازی مزون کایه در بروک .در ادامه حرکت به سمت شهر
زیبای مونترو و بازدید مهم ترین جاذبه ها و گرفتن چند عکس یادگاری.
 12:11بازگشت به هتل ،اقامت شب در لوزان.
روز چهارم ،پنجشنبه/8 ،فروردین/88 – 07/مارس 8112 /لوزان –ژنو  -لوزان
 10:11حرکت به سمت ژنو به منظور انجام گشتی تمام روز در دومین شهر پرجمعیت سوئیس و
دارای یکی از باالترین استانداردهای زندگی در اروپا .بازدید ازفواره معروف ژنو ،ساعت گل ،محلهی
سازمان ملل ،بافت قدیم وکلیسای جامع ژنو و ساعاتی فرصت خرید در مراکز معتبر این شهر
 12:11پایان گشت و بازگشت به هتل ،اقامت شب در لوزان.
روزپنجم ،جمعه/3 ،فروردین/83 – 07/مارس8112/

لوزان – پاریس

 17:31تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت ایستگاه قطار لوزان
 12:83حرکت با قطار سریع السیر  TGVبه مقصد پاریس
 18:13ورود به ایستگاه قطار پاریس ،حرکت با اتوبوس اختصاصی به سمت هتل،Melia la Defense
ادامه روز آزاد ،اقامت شب در پاریس.
روزششم ،شنبه/4 ،فروردین/84 – 07/مارس8112/

پاریس

 10:11گشت تمام روز در پاریس و دیدار از مهم ترین جاذبه ها مانند کلیسای نوتردام ،سکره کور،
محله مون مارتر ،مقبره ناپلئون ،بازدید از ساختمان باشکوه اپرا گارنیه و کروز روی رود سن .پایان
گشت در خیابان شانز الیزه.
 12:11بازگشت به هتل ،اقامت شب در پاریس.
روزهفتم ،یکشنبه/4 ،فروردین/84 – 07/مارس8112/
 10:11گشت نیم روز در پاریس شامل بازدید از طبقه دوم برج ایفل
 13:11پایان گشت و بازگشت به هتل .اقامت شب در پاریس.

پاریس

روزهشتم،دوشنبه/1 ،فروردین/81 – 07/مارس8112/

پاریس  -بارسلون

 11:31تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت فرودگاه اورلی پاریس
 11:31ورود به فرودگاه اورلی و تحویل دادن بار
 13:34حرکت با پرواز شماره  2117هواپیمایی ووئلینگ به مقصد بارسلون
 14:14فرود در فرودگاه بارسلون ،تحویل گرفتن بار ،حرکت به سمت هتل .ادامه روز آزاد .اقامت
شب در هتل H10 Itacaدر بارسلون.
روزنهم،سه شنبه/7 ،فروردین/87 – 07/مارس8112/

بارسلون

 10:11گشت نیم روز در بارسلون و بازدید از مهم ترین جاذبه ها مانند خیابان رامبال ،میدان
کاتالونیا ،کازا میا و پارک گوئل
 13:11بازگشت به هتل ،اقامت شب در بارسلون.
روزدهم،چهارشنبه/2 ،فروردین/82 – 07/مارس8112/

بارسلون

 10:11گشت نیم روز در بارسلون و بازدید از کلیسای ساگرادا فامیلیا
 13:11بازگشت به هتل ،اقامت شب در بارسلون.
روزیازدهم،پنجشنبه/0 ،فروردین/80 – 07/مارس 8112/بارسلون – فرانکفورت  -تهران
 17:31تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت فرودگاه بارسلون
 12:31ورود به فرودگاه بارسلون ،تحویل دادن بار
 11:31حرکت با پرواز شماره  1184هواپیمایی لوفتانزا به مقصد فرانکفورت
 18:41فرود در فرودگاه فرانکفورت،کنترل پاسپورت و ثبت مهر خروج
 14:14حرکت با پرواز شماره  111هواپیمایی لوفتانزا به مقصد تهران
 81:84فرود در فرودگاه امام خمینی ،کنترل پاسپورت و دریافت بار .پایان سفر!
به امید دیدار شما در سفرهای بعدی،

