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Switzerland

سوئیس ( 01روز)
شهرهای مورد بازدید شما:
 0شب ژنو

 2شب لوزان

شب زوریخ

مونت خو

برن

 3شب لوسرن

اینترالکن

آبشار راین

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 .تاریخچه ژنو به  0۷۸0یعنی زمانیکه اولین
اداره پست تاسیس شد برمیگردد.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 .لوزان یکی از شهرهای بخش
فرانسویزبان کشور سوئیس است .این شهر در کناره دریاچه ژنو در باختر سوئیس و رودرروی بخش اویان فرانسه قرار گرفته
است .لوزان در حدود  ۰1کیلومتری شمال شرقی ژنو جای دارد .این شهر مرکز کانتون (ایالت) وو و بخش لوزان است .مقر کمیته
بینالمللی المپیک در این شهر واقع شده است .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 رسزمین 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 .برن دارای خیابانهای سنگفرش شده ،فوارهها ،برجهای ساعت با شکوه ،تپههای زیبا و خانه های قدیمی با سقفهای
قرمزرنگ می باشد که از ویژگیهای پایتخت سوئیس است .یکی از ویژگیهای دیگر این شهر ،قرار گرفتن در کنار رود Aare
است .برن به داشتن چندین موزه  ،پارکهای متعدد ،استادیوم هاکی روی یخ که دومین ورزشگاه بزرگ اروپا است و
رستورانهای مجلل ،میبالد .شهر لوسرن در بخش لورسن در ایالت لورسن در کشور سوئیس واقع شدهاست .این شهر پایتخت
ایالت لورسن می باشد و در بخش آلمانی زبان سوئیس واقع شده است .شهر اینترالکن از شهرهای کشور سویس است و از
توریستی ترین شهرهای این کشور می باشد .این شهر در نزدیکی شهرهای  Wilderswilو  Goldswilو  Unterseenقرار دارد و
برای رفتن به بلندترین نقطه اروپا با قطار  Jungfraujochبهترین دسترسی را برای شما مهیا می کند.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 دریاچه 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 .اگر همیشه در زوریخ احساس بیحوصلگی میکنید ،کافی است سوار قطار
شوید و به سمت آبشار زیبای راین (بزرگترین آبشار اروپا) سفر کنید .این آبشار شگفتانگیز طبیعی با  0۰1متر پهنا و  23متر
ارتفاع در شمال زوریخ و  Schaffhausenواقع شده است .شاید بهترین تجربه از این آبشار ،قایقسواری در طول رودخانهی
راین باشد ،. ViaRhenanaیکی از طوالنیترین مسیرهای پیادهروی سوئیس (حدود  01روز) ،در طول این آبراههی تاریخی بین
Unterseeو  Hochrheinکشیده شده است.

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 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 هواپیمایی ترکیش و گشت شهری ژنو و انتقال به هتل
روز دوم  :صرف صبحانه و ترانسفر زمینی از ژنو به لوزان و گشت شهری لوزان و انتقال به هتل
روز سوم گشت شهری مونت خو همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز چهارم  :صرف صبحانه و ترانسفر زمینی به لوسرن  ،در مسیر بازدید از شهر برن  ،انتقال به هتل
روز پنجم  :گشت شهری لوسرن همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز ششم  :گشت شهری شهری اینترالکن همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز هفتم  :صرف صبحانه و ترانسفر زمینی از لوسرن به زوریخ  ،انتقال به هتل
روز هشتم  :گشت شهری زوریخ همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز نهم  :گشت آبشار راین همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز دهم  :حضور در البی هتل جهت انتقال به فرودگاه و پرواز به تهران با پرواز هواپیمایی ترکیش

برنامه پرواز :

پرواز از تهران به استانبول

08:10

05:10

IKAIST

21 MAR

TK 873

پرواز از استانبول به ژنو

10:35

09:10

ISTGVA

21 MAR

TK1917

پرواز از زوریخ به استانبول

23:45

19:55

ZRHIST

30 MAR

TK1910

پرواز از استانبول به تهران

06:00

01:20

ISTIKA

31 MAR

TK 878

 1فروردین

نرخ :
درجه هتل

 4ستاره

هرنفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

اطفا ل ( 4تا  00سال با تخت)

اطفا ل ( 2تا  4سال بدون تخت)

 2391یورو +

 3۰91یورو +

 2091یورو +

 991یورو +

 3/091/111تومان

 3/091/111تومان

 3/491/111تومان

 3/491/111تومان

ارسال %۰1از کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

نرخ ( INFزیر  2سال)  ٪01 :ارزی  ٪01 +ریالی نرخ بزرگسال

تاریخ های حرکت :
کد تور
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