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خدمات تور:
پروازهای بین المللی در کالس اکونومی با خطوط هوایی  - Turkishجایجاییهای درون شهری طبق برنامه با اتوبوس
کولردار مدرن ،مینیبوس یا مینی ون  7 -شب اقامت در هتل های  4ستاره با صبحانه  -پرواز داخلی  -گشت ها و
ورودیه ها بر اساس برنامه  -ویزا  -بیمه مسافرتی  -راهنمای تور فارسی زبان  -کودک تا دوسال 168 :یورو +
 308.888تومان
مدارک مورد نیاز:
پاسپورت با حداقل  7ماه اعتبار با امضای دارنده پاسپورت 6 ،قطعه عکس  ،3.4*4.4اصل
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 شرک ت 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

شنایی 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!
زوریخ
کالن شهری در محل تالقی رود و دریاچه ،با نمایی فوق العاده به رشته کوههای پوشیده از برف
آلپ ،ترکیبی بی مانند از جاذبه ها را در اختیار شما قرار می دهد .بیش از  48موزه و 188
گالری هنری در این شهر قرار دارند که در کنار برند های معروف مد و رویدادها و فعالیت های
فرهنگی متعدد آن را به یکی از کانون های فرهنگی سوئیس بدل ساخته اند .بافت تاریخی و
کمابیش دست نخورده شهر که از دوران امپراتوری روم به یادگار مانده با کلیساهای باشکوه و
معماری منحصر به فرد خود قطعا عالقمندان به هنر و تاریخ را نیز به این شهر جذب خواهد
کرد .زوریخ برای هر سلیقه ای ،یک مقصد مناسب است .از عاشقان خوراک و غذاهای خوشمزه
گرفته تا دوستداران طبیعت و یا عاشقان خرید .حتی کودکان شما نیز اینجا همواره سرگرم و
خوشحال خواهند بود.
مالت
این جزیره بسیار زیبا با آب و هوایی معتدل واقع در قلب دریای مدیترانه ،تنوع شکوهمندی
را در مساحتی کوچک متراکم کرده است .اینجا مامن معابد ماقبل تاریخی و صخره های مملو از
فسیل است .چشم انداز مالت ،ترکیبی جادویی از نوارساحلی سنگی و صخره های آهکی با
خلیج های کوچک سرپوشیده و دریایی به طرز باورنکردنی شفاف با ساحلی قرمز و طالیی را

پیش چشمان حیرت زده شما قرار می دهد .مردمان این جزیره کوچک مانند اکثر مردمان
نواحی مدیترانه ،خونگرم و مهمان نوازند و اگر آدرسی از آنها بپرسید احتمال زیادی وجود
دارد که برای اطمینان حتی چند قدمی با شما همراه شوند.
بافت تاریخی مرکز مالت ،شهر والتا ،که توسط شوالیه های سنت جان بنا نهاده شده ،نیز
عالقمندان به تاریخ قرون وسطی را از سفر به این بهشت مدیترانه ای ،ناامید نخواهد کرد .و
برای عالقمندان به باستان شناسی نیز ،جالب تر از همه ،گورستان زیر زمینی  4888ساله
مربوط به عصر نوسنگی واقع در پائوال خواهد بود.
برنامه سفر
روزاول :شنبه/62،اسفند/17 – 02/مارس 6818/تهران–استانبول  -زوریخ
 83:64حرکت با پرواز شماره  874هواپیمایی ترکیش به سمت استانبول
 82:14فرود در فرودگاه آتاتورک استانبول
 80:84حرکت با پرواز شماره  1087هواپیمایی ترکیش به مقصد زوریخ
 18:18فرود در فرودگاه بین المللی زوریخ ،کنترل پاسپورت و ثبت مهر ورود ،تحویل بار و
حرکت با اتوبوس اختصاصی به هتل .تحویل گرفتن اتاق .ادامه روز آزاد .اقامت شب در
زوریخ در هتل .H+ Zurich
روزدوم،یکشنبه/67 ،اسفند/18 – 02/مارس6818/زوریخ– راین فال  -زوریخ
 80:88پسازصرفصبحانه،انجام گشتی تمام روز در زوریخ .دیدار با مهم ترین جاذبه های این
شهر مانند کلیساهای فراوئن و گروس مونستر ،خیابان بانهوف و منطقه زوریخ برگ ،دریاچه
زوریخ و بافت قدیمی و تاریخی شهر .پس از آن حرکت به سمت آبشارهای راین.
 12:88بازگشت به هتل .اقامت شب در زوریخ.
روز سوم ،دوشنبه/68 ،اسفند/10 – 02/مارس6818/زوریخ– برن – اینترالکن  -زوریخ
 80:88انجام گشتی تمام روز در برن مرکز سیاسی سوئیس ،شامل بازدید از بافت قدیمی
مرکز شهر ،چشمه ها ،برج ساعت ،کلیسای جامع ،ساختمان پارلمان و شورای شهر و در صورتی
که زمان اجازه دهد ،بازدیدی از پارک خرس ها .پس از آن حرکت به اینترالکن شهری زیبا
میان دو دریاچه و بازدید از چشم اندازهای طبیعی و فوق العاده آن در کنار پیاده روی در مرکز
شهر.
18:88بازگشت به هتل .اقامت شب در زوریخ.

روز چهارم ،سه شنبه/60 ،اسفند/68 – 02/مارس6818/زوریخ– لوسرن  -زوریخ
 80:88حرکت از هتل به سمت لوسرن به منظور انجام گشتی تمام روز در این شهر بسیار زیبا
و بازدید از مهم ترین جاذبه های لوسرن ،دریاچه زیبا و پل چاپل و منطقه تاریخی.
 12:88بازگشت به هتل در زوریخ
 68:88مراسم شام به مناسبت تحویل سال نو
 66:38بازگشت به هتل .اقامت شب در زوریخ.
روزپنجم ،چهارشنبه/1 ،فروردین/61 – 07/مارس6818/زوریخ  -مالت
 16:88تحویل دادن اتاق ها
 14:88حرکت به سمت فرودگاه زوریخ
 14:38رسیدن به فرودگاه و تحویل بار
 17:48پرواز به سمت جزیره مالت با شماره  401خطوط هوایی مالت
 68:88فرود در فرودگاه مالت .تحویل بار و حرکت به سمت هتل
 68:38تحویل گرفتن اتاق ها و اقامت شب در هتل Le Meridienجزیره مالت.
روزششم ،پنجشنبه/6 ،فروردین/66 – 07/مارس6818/

مالت

 80:88گشت تمام روز در والتا ،مرکز کشور مالت .بازدید از اماکن تاریخی مرتبط با فرقه سنت
جان شامل کلیسای قرن شانزدهمی ،موزه های هنر و باستان شناسی.
 17:88بازگشت به هتل .اقامت شب در مالت.
روزهفتم ،جمعه/3 ،فروردین/63 – 07/مارس6818/

مالت

 80:88گشت قایق سواری و بازدید از جاذبه های چشم نواز طبیعی جزیره و استحامات دفاعی
شوالیه های فرقه سنت جان.
 13:88بازگشت به هتل .ادامه روز آزاد .اقامت شب در مالت.

روزهشتم ،شنبه/4 ،فروردین/64 – 07/مارس 6818/مالت–استانبول  -تهران
 12:38حرکت به سمت فرودگاه
 17:88رسیدن به فرودگاه ،تحویل دادن بار ،کنترل پاسپورت و ثبت مهر خروج
 68:14حرکت با پرواز شماره  1376هواپیمایی ترکیش به مقصد استانبول
 1+88:34فرود در فرودگاه آتاتورک استانبول
 1+81:44حرکت با پرواز شماره  878هواپیمایی ترکیش به مقصد تهران
 1+82:34فرود در فرودگاه امام خمینی ،کنترل پاسپورت و دریافت بار .پایان سفر!
به امید دیدار شما در سفرهای بعدی،

