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France-Italy

فرانسه -ایتالیا ( 9روز)
شهرهای مورد بازدید شما :
 4شب پاریس

 4شب رم

فرانسه کشور ادب ،فرهنگ ،هنر و همچنین جنبش های اج تماعی است

کته همته ی ایتن متوارد بته رتوبی در ستارتار

شهرها و جامعه اش هویداس  .در شهر پاریس رنگ ها ،سارتارهای معماری ،کافه ها ،رستوران ها ،همه و همته جوتو
ای متفاوت دارند .ریابان شانز لیز ی معروف و رنگارنگ ،که تجوتی جامعته ی متدرن شتهری و زنتدری بتورموازی متی
باشد ،از یک سو به میدان شارل دورل و از دیگر سو به میدان کنکورد رتم می شود .هر انسانی می باید حداقل یک
بار در طول عمر رویش به بازدید از طاق نصرت در میتدان شتارل دورتل بترود .ایتن بنتا ،یتادبودی از جنتگ نتاپو ون و
کشتگان انقالب فرانسه اس

که دو عنصر احساسیِ انسان را بر می انگیزد .یکی حیرت کته بررواستته از دیتدن ایتن

شاهکار هنری می باشد و دیگری حسرت که از ندیدن آن تاریخچه از نزدیک ،بر می ریزد .میدان کنکتورد نیتز از بتا
توئیوری و ستون های مصری تشکیل شد اس

به طوری که با ادامه ی با به موز ی لوور می رسیم .موز ای بزرگ

با شهرت جهانی که بخش های بسیاری از آن مربوط به تاریخ باستانی ایران می باشد .مگتر متی شتود از پتاریس رفت

و

برج ایفل را به فراموشی سپرد؟ هرچند که برای باال رفتن از این برج باید ساعتها در صف ایستتاد ولتی ایتن ارزش را
دارد ک ه یک بار امتحان کنید .از باالی این برج می تتوان نمتایی وستیز از شتهر دیتد .نمتایی از چیتدمان ستارتمان هتا و
پیچش رود سن از میان شهر .در پاریس که هستید چرا نباید به محوه های سن میشل و سن مرمن سری بزنید؟ جایی
که رواستگا بسیاری از نویسندران و هنرمندان فرانسوی اس

و یا محوه ی مدرن الدفانس که به نیویتورِ پتاریس

معروف اس  .محوه ای با آسمان رراش ها و برج های سر به فوک کشید که ساع

ها ذهتن شتما را بته رویتاپردازی

مشغول می کند .ایتالیا پر طرفدار ترین کشور توریستی جهان با آب و هوای معتدل در جنتوب اروپتا واقتز شتد  ،کته
شامل رنجینههای هنری ،مد ،مناظرِ ریر کنند  ،مردم پرشور و غذاهای متنوع می باشد .سفر بته رم  ،پایتخت
را میتوان سفر به اعماق تاریخ نامید  .در نظر داشته باشید تا هنگام قدم زدن و رش

ایتالیتا

و رذار در کوچه و ریابتانهتای

شهررم سرتان را باال بگیرید و طبقات فوقانی سارتمانها و کویساها را نگا کنید؛ چرا که شاید در هیچ شهری در دنیتا
نتوانید این حجم از مجسمه ها و آثار هنری را پیدا کنید .ررید ،از تفریحات مورد عالقه توریس

هتا است  .شتما متی

توانید ساعتها در یک فروشگا معمولی برای دیدن طرح ها و جنس های مختوف قدم بزنید .از بِرَندهای جهانی ررفته
تا لباس های نه چندان نام آشنا ولی شیک در این کشور به وفور عرضته متی شتوند .متردم ایتالیتا افترادی رتونگرم و
پرشور هستند به طوری که حتی چند کومه ایتالیایی صحب

کردن  ،آن ها را به وجد می آورد  ،در هر حتال یتک عکتس

یادراری در کنار عمارت زیبای کووس وم  ،می تواند یکی از زیباترین عکسهای یادراری شما از این سفر باشد.
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توضیحات
وعد های غذایی :
 8وعد صبحانه ررم به صورت بوفه

ردمات تور :
 ارذ ویزای شنگن
 بیمه ی مسافرتی سامان تا سقف پنجا هزار یورو پوشش حوادث
 اقام

در هتل های پنج ستار همرا با صبحانه

 بویط رف

و بررش

 پردار

تمام هزینه های رف

هواپیما در مسیرهای بین المووی و داروی
و بررش

فرودراهی با اتوبوس های توریستی

 اهداء نقشه شهر ها و مدارِ مورد نیاز سفر و یک کیف مدارِ زیبا به عنوان یادبود
 رش

و رذار در شهر با اتوبوس های مجهز به سیستم تهویه هوا.

و د ها ردمات شگف

انگیز دیگر در طول مسیر برای تجربه سفری بی نظیر و به یاد ماندنی...

نکته:
عوارض رروج ازکشور به عهد مسافرین اس .
دررصوص سفارتهائی که نیاز به ترجمه مدارِ می باشد ،هزینه دارالترجمه به عهد مسافرین محترم می باشد.
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برنامه سفر :
روز اول  :حضور در فرودرا امام رمینی جه

پرواز به فرودرا اورلی پاریس با پرواز ترکیش ،ورود به پاریس و انتقال به هتل

روز دوم  :رش

شهری پاریس همرا با راهنمای محوی و فارسی زبان

روز سوم  :رش

شهری پاریس بازدید از موز ی لوور و قایق سواری به روی رودرانه ی سن همرا با راهنمای محوی و فارسی زبان

روز چهارم  :رش

شهری پاریس بازدید از کاخ و موز ورسای همرا با راهنمای محوی و فارسی زبان

روز پنجم  :صرف صبحانه ،انتقال به فرودرا جه

پرواز به رم و انتقال به هتل

روز ششم  :رش

شهری رم و بازدید از موز و کویسای واتیکان همرا با راهنمای محوی و فارسی زبان

روز هفتم  :رش

شهری رم و بازدید از بنای کووس وم همرا با راهنمای محوی و فارسی زبان

روز هشتم  :وق

آزاد

روز نهم  :حضور در البی هتل برای انتقال به فرودرا رم برای پرواز به تهران
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برنامه پرواز :

پرواز از تهران به استانبول

09:15

پرواز از استانبول به پاریس

13:15

06:20
11:20

IKASAW
SAWCDG

21 MAR
21 MAR

TK 899
TK 1819

 1فروردین
پرواز از رم به استانبول

17:10

پرواز از استانبول به تهران

23:25

13:40

FCOSAW

18:55

SAWIKA

29 MAR
29 MAR

TK 1838
TK 898

نرخ :
درجه هتل
 5ستار

هرنفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

اطفا ل ( 4تا  11سال با تخ )

اطفا ل ( 2تا  4سال بدون تخ )

 2599یورو +

 3999یورو +

 2399یورو +

 999یورو +

 3/099/999تومان

 3/099/999تومان

 3/499/999تومان

 3/499/999تومان

ارسال %59از کل مبوغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

تاریخ های حرک

نرخ ( INFزیر  2سال)  ٪19 :ارزی  ٪19 +ریالی نرخ بزررسال

:
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کد تور

تاریخ حرکت

BR-N2009

 1فروردین سال 1316

