)Italy -Germany-Netherland (10 day
ایتالیا  -آلمان  -هلند ( 10روز)
شهرهای مورد بازدید شما :
 3شب میالن

ونیز

 3شب هامبورگ

 3شب آمستردام

ایتالیا پر طرفدار ترین کشور توریستی جهان با آب و هوای معتدل در جنوب اروپا واقع شده ،که شامل گنجینههای
هنری ،مد ،مناظرِ خیره کننده ،مردم پرشور و غذاهای متنوع می باشد .میالن نیز که شهر فوتبال ،مد و موسیقی می باشد،
شهری است  42ساعته و پرجنب و جوش .چرا در بازدید از این شهر سری به کلیسای جامع که به سبک معماری اش
معروف است نزنید؟ قلعه ی مرکزی شهر که بر خالف دیگر قلعه ها در باالی تپه واقع نشده؛ در داخل قلعه مجموعه ای
از آثار تاریخی و هنری میالن وجود دارد که بینندگان را حیران می کند .ونیز شهری رویایی بر روی آب است .اگر در
شهر خود خیابان و اتومبیل می بینید ،باید در ونیز انتظار دیدن کانال های آبی و قایق داشته باشید .مرکز شهر ونیز
میدان سن مارکو واقع شده که این میدان در واقع محل تجمع توریست هاست .گفتنی است که همین شهر محل اقامت
مارکوپولو ،جهانگرد معروف بوده است .آلمان در قلب آلمان رشتهکوههای مرکزی قرار دارند ،این رشتهکوهها شمال و
جنوب آلمان را از هم جدا میکنند .کوههای هارتس ،ارتس ،فیشتل ،هونسروک و جنگلهای باواریا از شمال به جنوب
کشیدهشدهاند .هامبورگ ترکیبی از فضای یک شهر مدرن همراه با جاذبه های دریایی منحصر به فرد و مناظر فوق العاده
زیبا است .شما می توانید در این شهر خوش آب و هوا ،یک روز لذت بخش را در ساحل آبی آغاز کنید و سپس به موزه
ها و گالری هاش مشهور برو ید ،اما برای گشت و گذار در هامبورگ همیشه زمان کم می آورید ،زیرا تفریحات این شهر
سبز تمامی ندارد .در هامبورگ ،دو هزار و  300پل زیبا و دیدنی وجود دارد که این رقم از مجموع پل های ونیز و
آمستردام هم بیشتر است.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.
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توضیحات
وعده های غذایی :
 9وعده 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 میالن با پرواز ایران ایر و انتقال به هتل
روز دوم  :گشت شهری میالن همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز سوم  :گشت شهری ونیز همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز چهارم  :صرف صبحانه  ،انتقال به فرودگاه جهت پرواز به هامبورگ  ،انتقال به هتل
روز پنجم  :گشت شهری هامبورگ همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز ششم  :وقت آزاد
روز هفتم  :صرف صبحانه  ،تحویل اتاق ها و ترانسفر زمینی به آمستردام و انتقال به هتل
روز هشتم  :گشت شهری آمستردام همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز نهم  :قایق سواری در کانال به همراه راهنمای محلی و فارسی زبان
روز دهم  :صرف صبحانه  ،تحویل اتاق ها و حضور در البی هتل جهت انتقال به فرودگاه و پرواز به تهران
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برنامه پرواز :

پرواز از تهران به میالن

12:30

پرواز از آمستردام به تهران

20:30

10:20

IKAMXP

IR 751

24 MAR

 4فروردین

12:35

AMSIKA

02 APR

IR 724

نرخ :
درجه هتل

 2ستاره

هرنفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

اطفا ل ( 2تا  11سال با تخت)

اطفا ل ( 4تا  2سال بدون تخت)

 4990یورو +

 3990یورو +

 4290یورو +

 990یورو +

 3/290/000تومان

 3/290/000تومان

 3/190/000تومان

 3/190/000تومان

ارسال %00از کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

نرخ ( INFزیر  4سال)  ٪10 :ارزی  ٪10 +ریالی نرخ بزرگسال

تاریخ های حرکت :
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کد تور

تاریخ حرکت

BR-N2212

 4فروردین سال 9316

