)France - Spain(11 day
فرانسه  -اسپانیا ( 11روز)
شهرهای مورد بازدید شما :
 5شب پاریس

 2شب مادرید

 3شب بارسلون

فرانسه جایی که تفاوت را از جنبه ی دیگری حس می کنید .رنگ ها ،ساختار معماری ،کافه ها ،رستوران ها ،همه و همه
جلوه ای متفاوت دارند .خیابان شانزه لیزه ی معروف و رنگارنگ که تجلی جامعه ی مدرن شهری و زندگی بورژوازی می
باشد ،از یک سو به میدان شارل دوگل و از دیگر سو به میدان کنکورد ختم می شود .میدان کنکورد نیز از باغ توئیلری
و ستون های مصری تشکیل شده است به طوری که با ادامه ی باغ به موزه ی لوور می رسیم .موزه ای بزرگ با شهرت
جهانی که بخش های بسیاری از آن مربوط به تاریخ باستانی ایران می باشد .مگر می شود از پاریس گفت و برج ایفل را به
فراموشی سپرد؟ هرچند که برای باال رفتن از این برج باید ساعتها در صف ایستاد ولی این ارزش را دارد که یک بار
امتحان کنید .در پاریس که هستید چرا نباید به محله های سن میشل و سن ژرمن سری بزنید؟ جایی که خواستگاه بسیاری
از نویسندگان و هنرمندان فرانسوی است و یا محله ی مدرن الدفانس که به نیویورکِ پاریس معروف است .محله ای با
آسمان خراش ها و برج های سر به فلک کشید ه که ساعت ها ذهن شما را به رویاپردازی مشغول می کند.اسپانیا ،کشوری
کوهستانی ،چندزبانه و با آب و هوای مدیترانه ای است که در غرب اروپا واقع شده است .مهمترین شهرهای اسپانیا
عبارتند از مادرید ،بارسلون ،ماالگا ،گرانادا ،و سویل .اسپانیا کشوری دموکراتیک و توسعهیافته با پیشینه تاریخی غنی
است  ،که هر گردشگری آرزوی سفر به آن را دارد .مادرید ،پایتخت اسپانیا ،شهر تاریخ ،موسیقی ،شور و هیجان و
فوتبال است .مادرید را می توان نمونه ی کوچکی از اسپانیا دانست .از دیدنی های مادرید می توان کاخ سلطنتی ،موزه ی
رینا سوفیا ،میدان پورتودل سو ،و ورزشگاه ساننیاگوبرنابئو و باشگاه رئال مادرید را نام برد .بارسلون مرکز بخش
خودمختار کاتالونیا پس از مادرید پر جمعیت ترین شهر اسپانیا و یکی از معروفترین و زیباترین شهرهای این کشور می
باشد و با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع ساالنه میلیونها توریست را به خود جذب می کند .آکواریوم بارسلونا با
وجود گونه های مختلفی از ماهی ها و دیگر آبزیان ،از جمله جذابیت های گردشگری بارسلون می باشد .رامبال معروفترین
خیابان آن  ،جایی است که می توانید فرهنگ غنی مردم اسپانیا را از نزدیک لمس کنید .بلوار عریضی که کافه ها و
رستوران های زیبا آن را پر کرده اند و شما میتوانید با قدم زدن در این خیابانِ زیبا ،خاطرات خوشی را برای خود ،رقم
بزنید.اگر طرفدار فوتبال هستید ،موزه ی باشگاه بارسلونا ،برای شما دیدنیترین موزه خواهد بود  .به شما پیشنهاد می
دهیم در سفر خود به این شهر ،دیدن تپه مونجوئیک و آثار معمار معروف گائودی ( پارک ،کلیسا  ،ساختمان و  )...رافراموش
نکنید  .سواحل شنی بارسلونا و رستورانهای شهر شما را وسوسه خواهند کرد تا تمام روز را آنجا بگذرانید .در هر
حال تماشای یک بازی هیجان انگیز در ورزشگاه نیو کمپ بارسلونا ،می تواند از ماندگارترین خاطرات سفر شما باشد.

Blue Rose

توضیحات
وعده های غذایی :
 11وعده 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 و 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 شهرها 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 پاریس با پرواز ترکیش و انتقال به هتل
روز دوم  :گشت شهری پاریس همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز سوم  :گشت شهری پاریس همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز چهارم  :گشت شهری پاریس و بازدید از موزه ی لوور و قایق سواری بر روی رودخانه ی سن همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز پنجم  :وقت آزاد
روز ششم  :صرف صبحانه ،انتقال به فرودگاه جهت پرواز به مادرید  ،گشت شهری مادرید همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان وانتقال به هتل
روز هفتم  :گشت شهری بازدید از تولدو به همراه راهنمای محلی و فارسی زبان
روز هشتم  :صرف صبحانه ،انتقال به فرودگاه جهت پرواز به بارسلون وانتقال به هتل
روزنهم :گشت شهری بارسلون و بازدید از از کلیسای ساگرافامیلیا همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز دهم  :گشت شهری بارسلون و بازدید از دهکده اسپانیایی همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز یازدهم :انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران
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برنامه پرواز :

TK 899

21 MAR

پرواز از تهران به استانبول

09:15

IKASAW 06:20

پرواز از استانبول به پاریس

13:15

TK 1819 21 MAR SAWCDG 11:20

 1فروردین

پرواز از بارسلون به استانبول
پرواز از استانبول به تهران

BCNSAW 13:15 17:35
23:25

31 MAR

TK 1836

TK 898 31 MAR SAWIKA 18:55

نرخ :

درجه هتل

5و 4ستاره

هرنفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

اطفا ل ( 4تا  11سال با تخت)

اطفا ل ( 2تا  4سال بدون تخت)

 2551یورو +

 3551یورو +

 2251یورو +

 551یورو +

 3/551/111تومان

 3/551/111تومان

 3/251/111تومان

 3/251/111تومان

ارسال %51از کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

نرخ ( INFزیر  2سال)  ٪11 :ارزی  ٪11 +ریالی نرخ بزرگسال

تاریخ های حرکت :
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BR-N2012

 1فروردین سال1931

