)days
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Italy

ایتالیا ( 01روز)

شهرهای مورد بازدید شما :
 3شب رم

پیزا

 2شب فلورانس

ایتالیا پر طرفدار ترین کشوووور توری وووت

 2شب ونیز

 2شب میالن

هان با آب و هوای معتدل در نوب اروپا واقع شووود  ،که شوووام

گنجینههای هنری ،مد ،مناظرِ خیر کنند  ،مردم پرشوور و ذااهای متنوع م باشود سفر به رم  ،پایتختِ ایتالیا
را میتوان سووفر به ااما تاریخ نامید در نظر داشوووته باشووید تا هنگام قدم زدن و گشوووت و گاار در کووه و
خیابانهای شوهر رم سرتان را باال بگیرید و طبقات فوقان ساختمانها و کلی اها را نگا کنید؛ ورا که شاید در
هیچ شوووهری در دنیا نتوانید این حجم از مج ووومه ها و آثار هنری را پیدا کنید مردم ایتالیا افرادی خونگرم و
پرشوور ه وتند به طوری که حت وند کلمه ایتالیای صحبت کردن  ،آن ها را به و د م آورد .در هر حال یک
اکس یادگاری در کنار امارت زیبای کولوسو وم  ،م تواند یک از زیباترین اک وهای یادگاری شما از این سفر
باشد فلورانس نیز که به پایتخت هنر ایتالیا معروف است ،شهری است توری ت و دیدن
م توان تپوه و میودان میک آن  ،پ ویکو ،و
مج ومه های ب یاری در فاای باز به نمای

از دیدن های آن

را نام برد در میدان پیتزا دال که مرکز تاریخ شووووهر اسووووت

گااشته شد اند در کنار میدان نیز کافه ها و رستوران های ب

شماری پایرای توری ت ها م باشند پیزا شهری واقع در توسکان در مرکز کشور ایتالیا است که بر کرانهٔ
شوورق دهانهٔ رود آرنو در دریای تیرن قرار دارد این شووهر به خاطر و ود برج پیزا در آن معروف اسووت با
و ود این بی

از  21بنای تاریخ دیگر شووام کلی ووا ،کاپ و پ های بر فراز رودخانهٔ آرنو نیز در این شووهر

قرار دارند .ونیز شووهری رویای بر روی آب اسووت اگر در شووهر خود خیابان و اتوموبی م بینید ،باید در ونیز
انتظار دیدن کانال های آب و قایق داشوته باشوید مرکز شوهر ونیز میدان سن مارکو واقع شد که این میدان
در واقع مح تجمع توری وت هاسوت گفتن است که همین شهر مح اقامت مارکوپولو ،هانگرد معروف بود
است میالن که شهر فوتبال ،مد و موسیق م باشد ،شهری است  22سااته و پر نب و وش ورا در بازدید
از این شوهر سری به کلی ای امع که به سبک معماری اش معروف است نزنید و یا از قلعه ی مرکزی شهر که
بر خالف دیگر قلعه ها در باالی تپه واقع شووود دیدن نکنیدر در داخ قلعه مجمواه ای از آثار تاریخ و هنری
میالن و ود دارد که بینندگان را حیران م کند
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توضیحات
واد های ذاای :
 9واد صبحانه گرم به صورت بوفه

خدمات تور :
 اخا ویزای شنگن
 بیمه ی م افرت سامان تا سقف پنجا هزار یورو پوش

حوادث

 اقامت در هت های وهار ستار همرا با صبحانه
 بلیط رفت و برگشت هواپیما در م یرهای بین الملل و داخل
 پرداخت تمام هزینه های رفت و برگشت فرودگاه با اتوبوس های توری ت
 اهداء نقشه شهر ها و مدارک مورد نیاز سفر و یک کیف مدارک زیبا به انوان یادبود
 گشت و گاار در شهر با اتوبوس های مجهز به سی تم تهویه هوا .
و د ها خدمات شگفت انگیز دیگر در طول م یر برای تجربه سفری ب نظیر و به یاد ماندن

نکته:
اوارض خروج ازکشور به اهد م افرین است
درخصوص سفارتهائ که نیاز به تر مه مدارک م باشد ،هزینه دارالتر مه به اهد م افرین محترم م باشد
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برنامه سفر :
روز اول :حاور در فرودگا امام خمین

هت پرواز به رم با پرواز آلیتالیا  ،ورود به رم و انتقال به هت

روز دوم :گشت شهری رم و بازدید از بنای کلوس وم همرا با راهنمای محل و فارس زبان
روز سوم  :گشت شهری رم و بازدید از کلی ای واتیکان همرا با راهنمای محل و فارس زبان
روز وهارم  :تران فر زمین از رم به فلورانس و انتقال به هت
روز پنجم  :گشت شهری فلورانس همرا با راهنمای محل و فارس زبان
روز ششم  :تران فر زمین از فلورانس به ونیز و در م یر بازدید از پیزا همرا با راهنمای محل و فارس زبان و انتقال به هت
روز هفتم  :گشت شهری ونیز همرا با راهنمای محل و فارس زبان
روز هشتم  :تران فر زمین از ونیز به میالن و انتقال به هت
روز نهم  :گشت شهری میالن همرا با راهنمای محل و فارس زبان
روز دهم :حاور در الب هت
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هت انتقال به فرودگا و پرواز به تهران

برنامه پرواز :

پرواز از تهران به رم
 29اسفند

پرواز از میالن به رم
پرواز از رم به تهران

03:45 06:30
12:15 13:30

IKAFCO

AZ 757

19 MAR

MXPFCO

28 MAR

AZ 1019

FCOIKA

28 MAR

AZ 756

15:00 22:10

نرپ :
در ه هت

 2ستار

هرنفر در اتا دو تخته

هر نفر در اتا یک تخته

اطفا ل ( 2تا  00سال با تخت)

اطفا ل (  2تا  2سال بدون تخت)

 2291یورو +

 3991یورو +

 2291یورو +

 991یورو +

 3/591/111تومان

 3/591/111تومان

 3/291/111تومان

 3/291/111تومان

ارسال %51از ک مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری م باشد

( زیر  2سال)  ٪01 :ارزی  ٪01 +ریال نرپ بزرگ ال

تاریخ های حرکت :

Blue Rose
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