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Italy- France

ایتالیا  -فرانسه ( 31روز)
شهرهای مورد بازدید شما :
 2شب ونیز

 2شب فلورانس

 1شب رم

 5شب پاریس

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  .ونیز شهری رویایی بر روی آب است .اگر در شهر خود خیابان و اتوموبیل 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 .فلورانس نیز که به پایتخت هنر ایتالیا
معروف است ،شهری است توریستی و دیدنی .از دیدنی های آن می توان تپه و میدان میکل آنژ ،پل ویکو ،و  ...را نام برد .در میدان پیتزا
دال که مرکز تاریخی شهر است مجسمه های بسیاری در فضای باز به نمایش گذاشته شده اند .در کنار میدان نیز کافه ها و رستوران های
بی شماری پذیرای توریست ها می باشند .سفر به رم  ،پایتختِ ایتالیا را میتوان سفر به اعماق تاریخ نامید  .در نظر داشته باشید تا هنگام
قدم زدن و گشت و گذار در کوچه و خیابانهای شهر رم سرتان را باال بگیرید و طبقات فوقانی ساختمانها و کلیساها را نگاه کنید؛ چرا که
شاید در هیچ شهری در دنیا نتوانید این حجم از مجسمه ها و آثار هنری را پیدا کنید .مردم ایتالیا افرادی خونگرم و پرشور هستند به
طوری که حتی چند کلمه ایتالیایی صحبت کردن  ،آن ها را به وجد می آورد .در هر حال یک عکس یادگاری در کنار عمارت زیبای کولوسئوم
 ،می تواند یکی از زیباترین عکسهای یادگاری شما از این سفر باشد .فرانسه کشور ادب ،فرهنگ ،هنر و همچنین جنبش های اجتماعی است
که همه ی این موارد به خوبی در ساختار شهرها و جامعه اش هویداست .پاریس پایتخت فرانسه در شمال این کشور واقع شده است ،
رودخانه سن یعنی شریان حیاتی پاریس از میانه آن میگذرد و این شهر را به دو کرانه غربی و شرقی تقسیم کرده در نتیجه دو جزیره
زیبای کوچک را ،به وجود آورده است .جزیره شرقی یاد آور سبک زندگی دوران بورژوازی و اصالت آن ها وازلحاظ تاریخی با قدمتی دو
هزار ساله  ،پاریس را به یکی از شهرهای پیشرفته جهان در زمینه های اقتصاد ،فرهنگ ،هنر ،تفریحات ،مد تبدیل کرده که امروزه از آن
به عنوان یکی از مراکز بازرگانی و فرهنگی دنیا یاد می شود .خیابان فبورگ سن انوره ،فروشگاه هایی لوکس از لباس ها و جواهرات مدرن
را در خود جای داده و اقتدار کاخ الیزه زیبایی آن را دو چندان نموده است .هنگامی که درخیابان شانزلیزه ،محله اشرافیان و نجیب زادگان
فرانسوی قدم می گذارید ،شاهد مراکز خرید ،سینماهای لوکس و شرکت های هواپیمایی بسیاری خواهید بود.اما در کرانه غربی این رود
با دنیایی کامال متفاوت از آنچه برایتان از قسمت شرقی آن گفتیم مواجه خواهید شد ،این قسمت از شهر همواره مهد تمدن و دانش بوده
چراکه اولین دانشگاه ها و عبادتگاه ها در آن تاسیس شده است .دانشگاه سوربن ،خانه انتشارات و وجود هزاران کتاب فروشی ،فضای
معنوی بدان بخشیده و به مثال روح در کالبد این شهر سرزنده دمیده است .موزه لوور  ،نگین درخشان فرانسه ،به سبک معماری دوران
رنسانس طراحی شده که بیش از سی و پنج هزار اثر هنری در هشت بخش مختلف را در خود جای داده ،در این قسمت از شهر قرار دارد.
همچنین برج ایفل که امروزه به عنوان نماد جهانی فرانسه شناخته می شود ،یکی از مشهورترین سازههای جهان است .یک عکس یادگاری
کنار این سازه جهانی  ،چیزی نیست که در آلبوم هر کسی پیدا شود.

Blue Rose

توضیحات
وعده های غذایی :
 32وعده 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
 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 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.

Blue Rose

برنامه سفر :
روز اول :حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به ونیز با پرواز آلیتالیا و انتقال به هتل
روز دوم :گشت شهری ونیز همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز سوم  :ترانسفر زمینی از ونیز به فلورانس و انتقال به هتل
روز چهارم  :گشت شهری فلورانس همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز پنجم  :ترانسفر زمینی از فلورانس به رم و انتقال به هتل
روز ششم  :گشت شهری رم و بازدید از موزه و کلیسای واتیکان همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز هفتم  :گشت شهری رم و بازدید از بنای کلوسئوم همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز هشتم  :صرف صبحانه ،انتقال به فرودگاه جهت پرواز به پاریس و انتقال به هتل
روز نهم  :گشت شهری پاریس همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز دهم :گشت شهری پاریس همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز یازدهم  :گشت شهری پاریس و بازدید از موزه لوور و قایق سواری به روی رودخانه سن همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز دوازدهم  :وقت آزاد
روز سیزدهم  :حضور در البی هتل جهت پرواز به تهران
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برنامه پرواز :

پرواز از تهران به رم

06:30

03:45

IKAFCO

18 MAR

AZ 757

پرواز از رم به ونیز

09:45

08:45

FCOVCE

18 MAR

AZ 1471

پرواز از پاریس به رم

13:00

10:55

CDGFCO

30 MAR

AZ 319

30 MAR FCOIKA

AZ 756

 82اسفند

پرواز از رم به تهران

22:10

15:00

نرخ :
درجه هتل

 4ستاره

هرنفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

اطفا ل ( 4تا33سال با تخت)

اطفا ل ( 2تا  4سال بدون تخت)

 2552یورو +

 1552یورو +

 2252یورو +

 552یورو +

 1/052/222تومان

 1/052/222تومان

 1/452/222تومان

 1/452/222تومان

ارسال %52از کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

نرخ ( INFزیر  2سال)  ٪32 :ارزی  ٪32 +ریالی نرخ بزرگسال

تاریخ های حرکت :
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کد تور

تاریخ حرکت

BR-N2204

 82اسفند سال 5931

