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اسپانیا ( 13روز)
شهرهای مورد بازدید شما :
2شب مادرید

اسپانیا،

کوردوبا

 2شب سویل

 2شب گرانادا

 2شب والنسیا

 4شب بارسلون

کشوری کوهستانی ،چند زبانه و با آب و هوا ی مدیترانه ای است که در غرب اروپا واقع شده است .مهمترین شهرهای

اسپانیا عبارتند از مادرید ،بارسلون ،ماالگا ،گرانادا ،و سویل  ،...کشوری دموکراتیک و توسعهیافته با پیشینه تاریخی غنی ،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 سانتیاگوبرنابئو و باشگاه رئال مادرید را نام برد .کوردوبا درباره کوردوبااین شهر در جنوب اسپانیا و در منطقه اندلس واقع
شده است .کوردوبا به قرطبه نیز شهرت دارد .این شهر را یکی از مراکز مهم تمدن و فرهنگ در کشور اسپانیا برمیشمارند .مسلمانان
در این شهر مسجدهای بزرگ و زیبایی احداث کرده اند .کوردوبا از نظر اقتصادی نیز یکی از مراکز چرم سازی ،کاغذ سازی ،قند سازی
و مواد شیمیایی شناخته شده است.این شهراز جمله شهرهای معر وف اسپانیاست که بیشتر گردشگران تمایل به سفر به آنجا را

دارند .شاید جالب باشد بدانید که اسپانیا دومین کشور اروپایی است که بخشی از درآمد ساالنه آن از گردشگران است.سویل
مرکز بخش خودگردان اندلوس و استان سبیا است که بر جلگه ی گوادال کی بیر آرام گرفته .گوادال کی بیر ،رودخانه ای پر آوازه
در سراسر تاریخ است که شهر سویل را دو نیم می کند به طوری که یک نیمه سویا ونیمه ی دیگر تریانا نام گرفته است .در این شهر
کاخ پادشاهی الکرز یکی از زیباترین سازه های معماری در سبک خود است .دیدن دفتر کریستف کلمب و وسایلش را از دست
ندهید .این جا ،همان جایی است که نقشه ی سفر به امریکا در آن کشیده شده است .باغ الکرز در قسمت پشتی کاخ پادشاهی،
یکی از مراکز تفریحی مردم محلی می باشد ،به طوری که جشنواره ها و برنامه های زیادی این جا برگزار می گردد .اگر در بهار به
سویل سفر کرده باشید ،می توانید چادرهای فرهنگی اسپانیا و بازارچه هایی را که روی سنگ فرش های این باغ بنا شده ببینید.
گرانادا ،شهر افسانه های کولیان ،شهر آوازهای کهنه و در یک کالم شهر فدریکو گارسیا لورکا می باشد .گرانادا همچنین مرکز
استانی به همین نام ،و شهری کوچک در جنوب اسپانیاست .خیلی ها گرانادا را به خاطر وجود دانشگاه ها ،جشنواره ها و مرا کز
فرهنگی متعددش ،ارزشمندترین شهر توریستی اسپانیا می دانند .پیشنهاد می کنیم در سفر به این شهر از کاخ الحمرا و کلیسای
جامع شهر دیدن کنید .در سفر به گرانادا خیلی ها تصور می کنند که با شهری کوچک مواجه خواهند شد ،ولی غروب جادویی گرانادا،
خانه هایش با دیوارهای اُخرایی و آبی ،کوچه های سنگ فرش شده اش با شیب های کم و صدای رقص و آوازها ،ترک کردن این
شهر زیبا را سخت می کند والنسیا ،سومین شهر بزرگ و پرجمعیت کشور اسپانیا به شمار می رود .این شهر ،مکان های دیدنی
متعددی دارد و ساالنه افراد بسیاری به آن مسافرت می کنند .شهر والنسیا در شرقی ترین قسمت اسپانیا واقع شده و از نظر تعداد
گردشگران نیز جزو شهرهای پربازدید اسپانیا است.در کنار زیبایی های طبیعی ،سازه های معماری و ساختمان های تاریخی این شهر،
تقریبا هر قشر و سلیقه ای را به خود جذب می کنند .والنسیا نمونه بارز زیبایی طبیعی و زندگی شهری مدرن است .همین تلفیق
جالب ،ساالنه هزاران نفر را به سمت این شهر روانه می کند .با اینکه اسپانیا شهرهای توریستی و زیبای دیگری نیز دارد ،اما بسیاری
از مسافران ترجیح می دهند ابتدا از والنسیا دیدن کنند ..بارسلون مرکز بخش خودمختار کاتالونیا پس از مادرید پر جمعیت ترین شهر اسپانیا و یکی از معروفترین و
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زیباترین شهرهای این کشور می باشد .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  .در هر حال یک عکس یادگاری درورزشگاه نیو کمپ بارسلونا ،همراه با تماشای یک بازی هیجان انگیز  ،می تواند از ماندگارترین خاطرات
سفر شما باشد.

توضیحات
وعده های غذایی :
 12وعده صبحانه گرم به صورت بوفه

خدمات تور :
 اخذ ویزای شنگن
 بیمه ی مسافرتی پوشش حوادث
 اقامت در هتل های چهار و پنج ستاره همراه با صبحانه
 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.
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برنامه سفر :
روز اول :حضور در فرودگاه امام خمینی برای پرواز به فرودگاه مادرید با پرواز ترکیش  ،ورود به مادرید و انتقال به هتل
روز دوم :گشت شهری مادرید به همراه راهنمای محلی و فارسی زبان
روز سوم  :ترانسفر زمینی به سویل در مسیر بازدید ازکوردوبا و انتقال به هتل در سویل
روز چهارم  :گشت شهری سویل همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز پنجم  :ترانسفر زمینی به گرانادا و انتقال به هتل
روز ششم  :گشت شهری گرانادا شامل بازدید از کاخ الحمرا همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز هفتم  :ترانسفر زمینی به والنسیا و انتقال به هتل
روز هشتم  :گشت شهری والنسیا همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز نهم  :ترانسفر زمینی به بارسلون و انتقال به هتل
روز دهم  :گشت شهری بارسلون و بازدید از کلیسای زاگرادا فامیلیا همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز یازدهم :گشت شهری بارسلون شامل بازدید از دهکده اسپانیایی به همراه راهنمای محلی و فارس زبان
روز دوازدهم :وقت آزاد
روز سیزدهم :حضور در البی هتل جهت انتقال به فرودگاه و پرواز به تهران
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برنامه پرواز :
پرواز از تهران به استانبول

06:20

پرواز از استانبول به مادرید

11:10

پرواز از بارسلون به استانبول

16:05

 82اسفند

پرواز از استانبول به تهران

پرواز از استانبول به مادرید

06:20
11:10

پرواز از بارسلون به استانبول 17:35
پرواز از استانبول به تهران

ISTMAD

11:35

01:30

پرواز از تهران به استانبول
 03اسفند

03:25
08:45

IKAIST

18 MAR
30 MAR

BCNIST

TK 1857
TK 1854

20:50

ISTIKA

TK 874 31 MAR

03:25

IKAIST

TK 875 20 MAR

08:45
13:15

23:25

TK 875 18 MAR

ISTMAD

20 MAR

TK 1857

BCNSAW

01 APR

TK 1836

18:55

SAWIKA

TK 898 01 APR

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)

 2972یورو +

 4272یورو +

 2472یورو +

 772یورو +

 3/072/222تومان

 3/072/222تومان

 3/472/222تومان

 3/472/222تومان

ارسال %52از کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

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

تاریخ های حرکت :
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کد تور

تاریخ حرکت

BR-N2210

 82اسفند سال 9015

BR-N2025

 03اسفند سال 9015

