)days

(9

China

چین ( 9روز )
شهرهای مورد بازدید شما :
 3شب شانگهای

 1شب هانگزو

 3/5شب پکن

چین به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا  ،در شرق قاره آسیا  ،واقع شده است .این کشور پهناور دارای چشماندازهای طبیعی متنوعی
ست که از مناطق گرمسیر و بارانی در جنوب ،تا مناطق سردسیرِ شمالی را شامل میشود .شانگهای بزرگترین شهر کشور چین ،
به بهشت خرید یا پاریسِ شرق معروف بوده و برخالف پکن  ،سابقه تاریخی چندانی ندارد  .این شهر را میتوان شهرِ اقتصادی و بین
المللی  ،مرکز صنعت ،تجارت و امور مالی چین دانست  .وجود بلندترین هتلهای دنیا  ،برج تلویزیون و سریعترین ترنها و مراکز بزرگ
تجاری ،نشان دهنده نمونه بارزی از پیشرفت و تکنولوژی در این شهر می باشند .از نظر جغرافیایی رودخانه هوانگ پو ،شانگهای را به
دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده است ،شما می توانیدیکی از زیباترین شبهای خود را با قایق سواری در طول این رودخانه دیدنی
 ،سپری کنید و از چراغانی خیابان ها و ساختمان ها این شهر هزار رنگ  ،لذت ببرید  .موزه شانگهای( محل اولین کنگره ملی چین)
،معابد ها ی قدیمی  ،پارکهای معروف و کالسیک شانگهای (یوگاردن) ،از مکانهایی هستند که هر گردشگری آن را در برنامه سفر خود
جای می دهد  ،همچنین اگر می خواهید حال و هوای شانگهای قدیم را با قدر ی قدم زدن حس کنید حتما سری به پیاده روهای
محله فرانسوی شین تیان دی بزنید ،زمانی که در این منطقه قدم می زنید  ،گویی تونل زمان شمارا به دیدن شانگهای در دویست
سال گذشته با آداب و سنن بِکر و معماری منحصر به فردش دعوت می کن .هانگزو یکی از شهرهای رومانتیک و توریستی کشور چین
 ،با طبیعت و موقعیت زیبا و آب و هوای معتدل و چهارفصلش  ،چشم هر گردشگری را به خود خیره میکند ،دریاچه غربی یا وست لیک
 ،موزه ملی چای ،موزه ملی ابریشم چین ،و ...از دیدنیهای این شهر زیباست .در هانگزو از شهر صنعتی شانگهای فاصله میگیرید و به
دامان طبیعت فرو می روید .راه رفتن در باغ گلهای محلی هانگزو ،چیزی نیست که بتوان آن را از خاطره ها محو کرد .پکن پایتخت چین
،که زیباترین مجموعه قصرهای جهان را در خود جای داده است ،دارای قدمتی سه هزار ساله می باشد دیوار عظیمی که تنها میبایست
عظمتش را از نزدیک دیدن کنید و از تصورِ مراحل ساختش ،حیران شوید  .در هر حال یک عکس یادگاری کنارِ دیوارِ عظیم چین ،عکسی
نیست که در آلبوم هر کسی پیدا شود .عالوه بر آن میتوانید ازدریاچهها  ،پارکها و معابد قدیمی دیدن نمایید .معبدِ آسمانی با شکوهی
که ،با چوب و آجر ساخته شده اند  ،همچنین از دیدنی ترین مکانهای این شهر زیبا میتوان شهر ممنوعه (که در کنار یکی از بزرگترین
میدانهای جهان ،میدان تیانآنمن واقع شده است )  ،معبد بهشت  ،خیابان وانگ فو جین ،ورزشگاهِ معروف آشیانهی پرنده از نمای
بیرون و ...را نام برد .
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توضیحات:
وعده های غذایی :
 8وعده صبحانه گرم به صورت بوفه  6 +وعده ناهار

خدمات تور :
 اخذ ویزای توریستی چین
 تور لیدر فارسی زبان
 بیمه ی مسافرتی سامان (پوشش حوادث)
 اقامت در هتل های پنج ستاره همراه با صبحانه
 بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیرهای بین المللی و داخلی
 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 دهها 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 شانگهای با پرواز ماهان
روز دوم  :ورود به شانگهای و انتقال به هتل
روز سوم  :گشت شهری شامل بازدید از برج تلویزیون و موزه آن  ،پوگاردن ،بازار یویوآن و خیابان باند همراه با صرف ناهار
روز چهارم  :گشت شهری شامل بازدید از کارخانه ابریشم ،معبد بودای یشم ،میدان مردم و خیابان نانجینگ جهت خرید همراه با صرف ناهار
روز پنجم  :صرف صبحانه  ،ترانسفر زمینی از شانگهای به شهر هانگزو و انتقال به هتل
روز ششم  :گشت شهری شامل بازدید از دریاچه غربی و معبد

و صرف ناهار و پرواز به پکن ،ورود به هتل

روز هفتم  :گشت شهری پکن شامل بازدید از کاخ تابستانی  ،کارخانه مروارید همراه با صرف ناهار
روزهشتم  :گشت شهری پکن شامل بازدید از کارخانه یشم و دیواربزرگ چین و صرف ناهار در رستوران طالئی و بازدید از پارک المپیک
روز نهم  :گشت شهری شامل بازدید از میدان "یتان آن من" و شهر ممنوعه و معبد بهشت همراه با صرف ناهار و ترانسفر به فرودگاه جهت پرواز به ایران
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برنامه پرواز:
پرواز از تهران به شانگهای

09:55+1

22:10

IKAPVG

W5 077 24 MAR

 4فروردین

پرواز از پکن به تهران

05:00

00:15

PEKIKA

W5 078 02 APR

نرخ :
درجه هتل

 5ستاره

هرنفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

اطفا ل ( 4تا  11سال با تخت)

اطفا ل ( 2تا  4سال بدون تخت)

 1399دالر +

 2299دالر +

 1199دالر +

 599دالر +

 3/699/999تومان

 3 /699/999تومان

 3/499/999تومان

 3/699/999تومان

ارسال %59از کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

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

تاریخ های حرکت :
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کد تور

تاریخ حرکت
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