)France-Belgium-Netherland-Germany(14 day
فرانسه  -بلژیک  -هلند  -آلمان ( 41روز)
شهرهای مورد بازدید شما :
 5شب پاریس

 2شب بروکسل

 3شب آمستردام

 3شب هامبورگ

فرانسه کشور ادب ،فرهنگ ،هنر و همچنین جنبش های اجتماعی است که همه ی این موارد به خوبی در ساختار شهرها
و جامعه اش هویداست .به فرانسه که می روید تفاوت را حس می کنید .رنگ ها ،ساختار معماری ،کافه ها ،رستوران ها،
و همه و همه جلوه ای متفاوت دارند .خیابان شانزه لیزه ی معروف و رنگارنگ  ،که تجلی جامعه ی مدرن شهری و زندگی
بورژوازی می باشد ،از یک سو به میدان شارل دوگل و از دیگر سو به میدان کنکورد ختم می شود .میدان کنکورد نیز
از باغ توئیلری و ستون های مصری تشکیل شده است به طوری که با ادامه ی باغ به موزه ی لوور می رسیم .موزه ای
بزرگ با شهرت جهانی که بخش های بسیاری از آن مربوط به تاریخ باستانی ایران می باشد .مگر می شود از پاریس گفت
و برج ایفل را به فراموشی سپرد؟ هرچند که برای باال رفتن از این برج باید ساعتها در صف ایستاد ولی این ارزش را
دارد که یک بار امتحان کنید .در پاریس که هستید چرا نباید به محله های سن میشل و سن ژرمن سری بزنید؟ جایی که
خواستگاه بسیاری از نویسندگان و هنرمندان فرانسوی است و یا محله ی مدرن الدفانس که به نیویورکِ پاریس معروف
است .محله ای با آسمان خراش ها و برج های سر به فلک کشیده که ساعت ها ذهن شما را به رویاپردازی مشغول می
کند .بلژیک کشور دیگری است در قلب اروپا به طوری که خط جدایی فرهنگ ژرمان ها از رومی ها از میان آن می گذرد.
خیابان های بروکسل غالبا ساکت ،خلوت و کم تردد است و حتی شلوغ ترین و پر ترافیک ترین ساعات آن از خلوت ترین
ساعات تهران نیز خلوت تر است .بروکسل به نسبت شهری آرام و به دور از هیاهوی سرسام آور یک زندگی شهری

است .میدان رویال در بخش مرکزی شهر قرار دارد و مجسمه سبز رنگی که متعلق به دوک برابانت است ،از نخستین
آثاری است که توجه بیننده را به خود جلب می کند  .در ادامه به هلند می رویم و شهر آمستردام .شهری که به کانال
های آب و چینش خاص ساختمان هایش مشهور است .بخش مرکزی آمستردام بافت فشرده و زیبای قدیمی خود را
به خوبی حفظ کرده است و شبیه به یک موزه رو باز و دیدنی می ماند .به همین خاطر یکی از جاذبه های گردشگری

در آمستردام ،قایق سواری در کانالهای داخل شهر است که از مقابل بسیاری از ساختمان های زیبای شهر می گذرند.

به دلیل خیابان های متعدد و طوالنی که در هم پیچ خورده اند ،احتمال گم شدن در آمستردام زیاد است؛ اما گم شدن
در هیچ جایی جالب تر از گم شدن در این شهر با تمام نماهای زیبا خانه های خود ،فروشندگان زیاد گل های الله اش،
نوازندگان خیابانی و جمعیت زیادی که در خیابان ها ،مرا کز تفریحی و مرا کز خرید وجود دارند ،نیست .بندر هامبورگ،
سومین بندر بزرگ اروپا و هشتمین بندر بزرگ در جهان است .در شهر که راه می روید مجسمه ها و بازتاب آنها را در
رود آلستر و دریاچه ها می بینید .در شبهایِ آخر هفته اگر در خیابان قدم بزنید ،مجذوب نور پردازی های زیبا و رنگارنگ
می شوید .هامبورگ از آن شهرهاییست که بیشتر رستورانهایش تا دیروقت غذا سرو میکنند .در رستوران نیل
فیلهی گوشت یا ماهی را امتحان کنید  .اگر اهل خرید هستید نیز گفتنی است که این شهر مراکز خرید بزرگ و مشهوری
دارد و کم ترین برندی در دنیاست که در این مراکز یافت نشود.
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توضیحات
وعده های غذایی :
 43وعده صبحانه گرم به صورت بوفه

خدمات تور :
 اخذ ویزای شنگن
 بیمه ی مسافرتی سامان تا سقف پنجاه هزار یورو پوشش حوادث
 اقامت در هتل های چهار ستاره همراه با صبحانه
 پرداخت تمام هزینه های رفت و برگشت فرودگاهی با اتوبوس های توریستی
 اهداء نقشه شهر ها و مدارک مورد نیاز سفر و یک کیف مدارک زیبا به عنوان یادبود
 گشت و گذار در شهر با اتوبوس های مجهز به سیستم تهویه هوا .
و ده ها خدمات شگفت انگیز دیگر در طول مسیر برای تجربه سفری بی نظیر و به یاد ماندنی...

نکته:
عوارض خروج ازکشور به عهده مسافرین است.
درخصوص سفارتهائی که نیاز به ترجمه مدارک می باشد ،هزینه دارالترجمه به عهده مسافرین محترم می باشد.
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برنامه سفر :
روز اول :حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به فرودگاه اورلی پاریس با پرواز ایران ایر ،ورود به پاریس و انتقال به هتل
روز دوم :گشت شهری پاریس همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز سوم  :گشت شهری پاریس همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز چهارم  :گشت قایق سواری رود سن و بازدید از موزه ی لوور همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز پنجم  :وقت آزاد
روز ششم  :صرف صبحانه  ،تحویل اتاق ها و ترانسفر زمینی به بروکسل و انتقال به هتل
روز هفتم :گشت شهری بروکسل همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز هشتم  :صرف صبحانه  ،تحویل اتاق ها و ترانسفر زمینی به آمستردام و انتقال به هتل
روز نهم  :گشت شهری آمستردام همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز دهم  :قایق سواری در کانال به همراه راهنمای محلی و فارسی زبان
روز یازدهم :صرف صبحانه  ،تحویل اتاق ها و ترانسفر زمینی به هامبورگ و انتقال به هتل
روز دوازدهم :گشت شهری هامبورگ همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان و انتقال به هتل
روز سیزدهم :وقت آزاد
روز چهاردهم :صرف صبحانه  ،تحویل اتاق ها و حضور در البی هتل جهت انقال به فرودگاه و پرواز به تهران
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برنامه پرواز :

پرواز از تهران به پاریس

12:45

09:00

IKAORY

17 MAR

IR 733

 72اسفند
پرواز از هامبورگ به تهران

20:10

12:20

HAMIKA

30 MAR

IR 722

نرخ :

درجه هتل

 1ستاره

هرنفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

اطفا ل ( 1تا  44سال با تخت)

اطفا ل ( 2تا  1سال بدون تخت)

 3413یورو +

 1913یورو +

 2913یورو +

 4413یورو +

 3/113/333تومان

 3/113/333تومان

 3/413/333تومان

 3/413/333تومان

ارسال %53از کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

نرخ ( INFزیر  2سال)  ٪43 :ارزی  ٪43 +ریالی نرخ بزرگسال

تاریخ های حرکت :
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کد تور

تاریخ حرکت

BR-N2224

 72اسفند سال 5931

