)Switzerland-Germany (9 days
سوئیس – آلمان ( 9روز)
شهرهای مورد بازدید:
 2شب ژنو

لوزان

مونت خو

 3شب لوسرن

اینترالکن

زوریخ

 3شب مونیخ

در جهان سوییس را قلب اروپا می نامند .تصورش را بکنید که هر کجا قدم می گذارید ،تصویری از آلپ در افق می بینید انگار آنچه
که پیش از این نظیرش را در تابلو ها و نقاشی ها می دیدید واقعیت پیدا کرده است .ژنو دومین شهر پر جمعیت سوئیس است و در
دهانه خروجی رود رن از دریاچه ژنو واقع شده است .این شهر یکی از قطب های مالی اروپا محسوب میشود ،یکی از مراکز اصلی
سیاست بین الملل است و دفتر مرکزی صلیب سرخ در آن قرار دارد .ژنو با زمستان های مالیم و تابستان های خوشایند آب و هوایی
معتدل دارد .در این شهر می توانید از موزه ی تاریخ طبیعت ،موزه ی سلیب سرخ و مجسمه ی صندلی شکسته دیدن کنید .شهر
لوزان سوئیس پس از شهر ژنو ،دومین شهر بزرگ کرانه دریاچه ژنو است .شهری با معماری و طبیعتی که وقتی به این شهر رویایی که
بر روی سه تپه ساخته شده است سفر می کنید ،از یک طرف دریاچه ژنو را زیر پای خود می بینید و از طرف دیگر شکوه آلپ را در
دید خواهید داشت .محل شهر قدیم ی لوزان جایی است که از ماشین و صنعت در آن خبری نیست و خیابان های باریک و کافه های
زیبایش انسان را به دوران گذشته می برد که از خاطره سازترین جاذبه های گردشگری در لوزان می باشد.لوزان شهریست برای
دوستداران آرامش و گریزان از زندگی شهری و ماشینی .مونت خو نام شهری در استان واود در کشور سوئیس است .کوه های خیره
کننده آلپ و سواحل دریاچه ژنو شهر مونت خو را احاطه کرده است .در فرهنگ مردم این سزمین بازارها و کلیساهای قرون وسطایی
نقش برجسته ای دارند  .موزه ملی سوئیس که در این شهر واقع شده یکی دیگر از برجستگی های فرهنگی این شهر میباشد . .شهر
کوچک و زیبای لوسرن در مرکز سوئیس واقع شدهاست .کوههای بلند و دریاچهی بینظیر لوسرن ،به زیبایی آن افزودهاند .این شهر
مقصد مناسبی برای عالقهمندان به پرواز با پاراگالیدر است .پلهای مسقف ،تفرجگاههای ساحلی و خانههای رنگارنگ ،لوسرن را به
یک مکان دیدنی تبدیل کردهاست .فروشگاه های متعدد فروش سوغاتی در سراسر این شهر ممکن است شما را وسوسه کنند .در
شهر زوریخ ساختار کالسیک اروپایی با سیر تاریخی آن در هم آمیخته و همین امر باعث شده تا ساالنه مردم بسیاری از سراسر جهان
از آن دیدن کنند .در این شهر می توان سری به سواحل رود لیمات و دریا چه ی زوریخ زد .جایی که عکس کوههای سفید آلپ را در
آب های آینه گون دریاچه می بینید و با قایق سواری می توان این تصویر را متالطم کرد .در این شهر زیبا همچنین می توانید از برج
فرای تاگ ،خانه ی هنر ،و کلیسای آگوستین بازدید کنید.اینترالکن شهری کوچک و زیبا در ایالت برن واقع در مرکز سوئیس است.
این شهر در کنار ارتفاعات زیبای آلپ و در مجاورت دو دریاچه برینز ) (Brienzو تون ) (Thunقرار دارد .رودخانه آر ) (Aareکه از
آن به عنوان بزرگترین رود سوئیس یاد میشود ،در این شهر جریان دارد و به دو دریاچه فوق میریزد .اینترالکن در کنار مراتع
سرسبز ،دریاچههای یخی ،پوشش گیاهی وجدآور و ارتفاعات چشمنواز بنا شده و به همین دلیل از قرن نوزدهم به عنوان یک مقصد
محبوب گردشگری شهره بوده است .قله برفی کوه زیبای یونگفرا ) (Jungfrauیکی دیگر از جاذبههای این شهر محسوب میشوددر
ادامه به آلمان خواهید رفت؛ کشوری چهار فصل که از جاذبه های طبیعی وتاریخی غنی برخورداراست و بهاری دل انگیز دارد.
طبیعت و معماری مونیخ حیرت انگیز است .هر بنایی که در جنگ جهانی دوم تخریب شده بود ،زیباتر از سابق بازسازی شده و

امروزه مونیخ یکی از زیباترین شهرهای آلمان به شمار می رود .موزه های مونیخ کمی با دیگر موزه های آلمان متفاوت اند و پارک ها و باغها و طبیعت
اطرافش بسیار جذاب هستند.مونیخ یکی از بزرگترین پارکهای دنیا را در دل خود جا داده است .پارک انگلیسی که محل بازی بچه ها ،استراحت و آرامش
است .پیشنهاد می کنیم روزی را به رفتن به این پارک اختصاص دهید و یا سری به کلیسای بانوی مقدس بزنید .کلیسایی که معماریش شگفت انگیز است.

توضیحات
وعده های غذایی :
 8وعده 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 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.

برنامه سفر :

روز اول :حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به فرودگاه ژنو با پرواز آلیتالیا و انتقال به هتل
روز دوم :گشت شهری ژنو همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز سوم  :صرف صبحانه و ترانسفر زمینی از ژنو به لوسرن و در مسیر بازدید از شهر لوزان و مونت خو  ،انتقال به هتل
روز چهارم  :گشت شهری لوسرن همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز پنجم  :گشت شهری اینترالکن همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز ششم  :صرف صبحانه و ترانسفر زمینی به مونیخ و در مسیر بازدید از شهر زوریخ  ،انتقال به هتل
روز هفتم  :گشت شهری مونیخ همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز هشتم  :وقت آزاد
روز نهم  :حضور در البی هتل جهت انتقال به فرودگاه و پرواز به تهران

برنامه پرواز :

پرواز از تهران به رم

06:30

04:45

IKAFCO

23 MAR

AZ 757

پرواز از رم به ژنو

11:30

09:55

FCOGVA

23 MAR

AZ 576

 3فروردین

پرواز از مونیخ به رم

13:40

12:00

MUCFCO

پرواز از رم به تهران

23:40

16:30

FCOIKA

02 APR

AZ 437

AZ 756 02 APR

نرخ:
درجه هتل
 4ستاره

هرنفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

اطفا ل ( 4تا11سال با تخت)

اطفا ل ( 2تا  4سال بدون تخت)

 2192یورو +

 2992یورو +

 1992یورو +

 892یورو +

 3/092/222تومان

 3/092/222تومان

 3/492/222تومان

 3/492/222تومان

ارسال %02از کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

نرخ ( INFزیر  2سال)  ٪12 :ارزی  ٪12 +ریالی نرخ بزرگسال

تاریخ های حرکت :
کد تور

تاریخ حرکت

BR-N2206

 3فروردین سال 6331

