
 

 

 

 

Blue Rose 

(10 days)

روزه) 01( هلند-فرانسه  

 شهر مورد بازدید شما : 5 شب پاریس + 1 شب رتردام + 3 شب آمستردام

کشور ادب، فرهنگ، هنر و همچنین جنبش هاي اجتماعی است که همه ي این موارد به خوبی در ساختار شهرها و  فرانسه 
رنگ ها، ساختارهاي معماري، کافه ها، رستوران ها، همه و همه جلوه اي متفاوت  پاریس در شهرجامعه اش هویداست. 

که تجلی جامعه ي مدرن شهري و زندگی بورژوازي می باشد، از یک سو به  ،معروف و رنگارنگ ي شانزه لیزهدارند. خیابان 
ختم می شود. هر انسانی می باید حداقل یک بار در طول عمر خویش  میدان کنکوردو از دیگر سو به  شارل دوگلمیدان 

که  انقالب فرانسه است برود. این بنا، یادبودي از جنگ ناپلئون و کشتگانمیدان شارل دوگل  درطاق نصرت به بازدید از 
دو عنصر احساسِی انسان را بر می انگیزد. یکی حیرت که برخواسته از دیدن این شاهکار هنري می باشد و دیگري حسرت  

و ستون هاي مصري  تشکیل شده است  باغ توئیلريکه از ندیدن آن تاریخچه از نزدیک، بر می خیزد. میدان کنکورد نیز از 
می رسیم. موزه اي بزرگ با شهرت جهانی که بخش هاي بسیاري از آن مربوط به  موزه ي لووري باغ به به طوري که با ادامه 

را به فراموشی سپرد؟ از باالي این برج می توان برج ایفل تاریخ باستانی ایران می باشد. مگر می شود از پاریس گفت و 
از میان شهر. در پاریس که هستید چرا نباید به رود سن نمایی وسیع از شهر دید. نمایی از چیدمان ساختمان ها و پیچش 

سري بزنید؟ جایی که خواستگاه بسیاري از نویسندگان و هنرمندان فرانسوي است و یا  سن ژرمنو  سن میشلمحله هاي 
که  هکه به نیویورك پاریس معروف است. محله اي با آسمان خراش ها و برج هاي سر به فلک کشید  الدفانسمحله ي مدرن 

. شهري که به کانال هاي آمسترداممی رویم و شهر هلند در ادامه به  ساعت ها ذهن شما را به رویاپردازي مشغول می کند.
 خوبی به را خود قدیمی زیباي و فشرده بافت آمستردام مرکزي بخش آب و چینش خاص ساختمان هایش مشهور است.

 آمستردام، در گردشگري هاي جاذبه از یکی خاطر همین به .ماند می دیدنی و باز رو موزه یک به و شبیه است کرده حفظ
 خیابان دلیل به .دنگذر می شهر زیباي هاي ساختمان از بسیاري مقابل از که است شهر داخل هايکانال در سواريق قای

 جالب جایی هیچ در شدن گم اما است؛ زیاد آمستردام در شدن گم احتمال اند، خورده پیچ هم در که طوالنی و متعدد هاي
 و خیابانی نوازندگان اش، الله هاي گل زیاد فروشندگان خود، هاي خانه زیبا نماهاي تمام با شهر این در شدن گم از تر

 دارند، نیست. وجود خرید کز مرا و تفریحی کز مرا ها، خیابان در که زیادي جمعیت
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 توضیحات

 

 وعده هاي غذایی :  10 وعده صبحانه گرم به صورت بوفه

 خدمات تور:

 اخذ ویزاي شنگن  -

 بیمه ي مسافرتی سامان تا سقف پنجاه هزار یورو پوشش حوادث -

 اقامت در هتل هاي چهار ستاره ي تاپ همراه با صبحانه -

 پرداخت  تمام هزینه هاي رفت و برگشت فرودگاهی با اتوبوس هاي توریستی-

 مدارك مورد نیاز سفر و یک کیف مدارك زیبا به عنوان یادبود، آمستردامو  اهداء نقشه شهر پاریس-

 و تاشو  گشت و گذار در شهر با اتوبوس هاي مجهز به  سیستم تهویه هوا و سرویس بهداشتی، صندلی هاي راحت -

 و ده ها خدمات شگفت انگیز دیگر در طول مسیر براي تجربه سفري بی نظیر و به یاد ماندنی...

 

 مکان هاي مورد بازدید :

 

 ساي نتردام، محلهگشت شهري با همراهی راهنماي محلی در خیابان شانزلیزه، بازدید از طاق پیروزي و برج ایفل، میدان تروکادورو، محله ممق، بازدید از کلیپاریس : 

 یانوندام و بازدید از گرانقیمت ترین برندهاي دسن میشل، دانشگاه سوربن، پارك لوگزامبرگ، محله سن ژرمن، بازدید از منطقه تجاري لدفانس پاریس، میدان 

 گشت شهري با همراهی راهنماي محلی شامل بازدید از میدان دام، ساختمان شهرداري، ایستگاه قطار، قایق سواري در کانال ها و ... آمستردام:
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 برنامه سفر :

ه فرودگاه پاریسرودگاه امام خمینی براي پرواز بحضور در ف :اول روز    

محلی و فارسی زبان گشت شهري پاریس همراه با راهنماي دوم:روز   

گشت شهري پاریس شامل بازدید از موزه لوور و قایق سواري بر روي رودخانه سن   : سومروز   

   وقت آزاد : چهارمروز 

وقت آزادپنجم :  روز   

و گشت شهري روتردام همراه با راهنماي محلی و  (حدود سه ساعت رانندگی)رو تردام  ترانسفر زمینی به و صرف صبحانه ، تحویل اتاق ها  روز ششم :

 فارسی زبان

  (حدود یک ساعت رانندگی) آمستردام   و ترانسفر زمینی به صرف صبحانه ، تحویل اتاق ها  روز هفتم:

  همراه با راهنماي محلی و فارسی زبان  گشت شهري آمستردام : شتمروز ه

وقت آزاد : نهمروز   

حضور در البی هتل جهت انقال به فرودگاه و پرواز به تهرانو صرف صبحانه ، تحویل اتاق ها  م :روز ده  
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 برنامه پرواز :

 

 

 

 

 

 

 

 نرخ : 

 

 تاریخ هاي حرکت :

 

 

 

IR 733      27 MAY       IKAORY      07:10     10:55 پرواز از تهران به پاریس 
خرداد 7  

IR 724      05 JUN        AMSIKA        12:35    20:30  به تهران آمستردامپرواز از  

IR 733      17 JUN       IKAORY       07:10      10:55 پرواز از تهران به پاریس 
خرداد 28  

IR 724      26 JUN       AMSIKA      12:35    20:30 به تهران پرواز از آمستردام  

نفر در اتاق یک تختههر  هرنفر در اتاق دو تخته درجه هتل با تخت) سال 11تا   4اطفا ل (  بدون  تخت) سال 4تا   2اطفا ل (   

ستاره 4  
یورو + 1890  

تومان 000/490/2  

یورو + 2990  

تومان 0000/490/2  

یورو + 1690  

تومان 000/190/2  

یورو + 907  

تومان 000/190/2  

ضروري می باشد نکل مبلغ هنگام رزرواسیو ارسال ریالی   ٪10ارزي +  ٪10سال) :  2( زیر   نرخ بزرگسال   INF نرخ    

 تاریخ حرکت کد تور

BR-F1742 7  1395خرداد سال  

BR-F1743  28  1395خرداد سال  


