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  روزه ) 11یونان (

 تسالونیکیشب  3+  سانتورینیشب   3شب آتن +  4 شهرهاي مورد بازدید شما :   

 و بیزانس ريطوامپرا باستان، یونان دار ثمیرا و است شده واقع آفریقا و اروپا آسیا، قاره سه پیوند محل در یونان
 سقراط، روش افالطون، ایده هاي غربی، الفباي دراما، و کمدي هاي انرژ .است عثمانی ترکان سلطه سده چهار نزدیک

 دیدنی و سواحل ها کوهستان داشتن با جغرافیایی لحاظ از یونان، این بر هالوع یونان آمده اند. از همگی المپیک و جمهوري
 زیبا هتلهاي و ها خانه سفید، هاي شن و مالیم آفتاب مدیترانه، درخشان آبهايکه می روید،  آتنبه  .باشد می جذاب بسیار

از آکروپلیس، جایی که انگار سنگ هاي خاموش،  بازدیدکنند. می شما را جذب  شهر، باستانی روح کنار در نظیر، بی هاي طعم و
تاریخی مرموز را با صدایی رسا بازگو می کنند تجربه اي ارزشمند است. در آتن می توان به میدان سینتاگما و ساختمان پارلمان 

 شانیآتشف است ايجزیره سانتورینیسر زد و یا در محله ي پالکا، چند ساعتی را در کافه ها و رستوران هاي بی نظیر گذراند. 
 شهرهاي در کننده خیره هايغروب همچون خاصی اندازهايچشم بواسطه آن شهرت عمده. دارد قرار یونان الجزایرمجمع جزء که

 هاییهصخر فراز بر اویا. باشدمی فعال همیشه آتشفشانی و زنندمی برق سپیدي شدت از که هاییخانه ،) Fira(فیرا و)Oia( اویا
 و وتیکگ معماري ادغام حاصل شودمی محسوب هم پایتخت که فیرا. دارند کاملی تسلط آتشفشان ناحیه به که شده بنا جادویی

 ايچسبیده هم به هايکافه و هتل فروشگاه، میخانه، از مملو که دارد سفیدي شده سنگفرش هايخیابان و بوده سیکالدیک
 و جوهره جزیره قسمت باالترین در و فیرا شهر باالي در درست. اندگرفته قرار متر 400 بلندي به ايصخره لبه در که است
 فرح آتشفشانی هايسنگ درون سپیدش دیوارهاي که است گرفته قرار اویا یعنی سانتورینی شهرهاي نمونه ترینکامل
 کهن تاریخ از جاماندهبه باستانی آثار و مالیم هوایی و آب و درخشان آفتابی با فرهنگی، است شهري تسالونیکی .اندشده

 گردش براي.  است افالطون و سقراط همچون بزرگی اندیشمندان یادآور و گذردمی عمرش از سال هزاران که یونان سرزمین
 پنج چهار و زیبا ساختمانهاي با که خیابانی ،است آریستوتلوس میدان و دریا سمت به Aristotelous خیابان جا بهترین شهر در

از  ترادارد و زیبایش شما را متعجب می کند. سواحلی زیب گیاهی و طبیعی حس جور یک چیزش همه. کند می توجه جلب طبقه
آتن دریایی درخشان و هوایی مالیم که به شما حسی زیبا می دهد. تسالونیکی شهریست خلوت و براي لذت بردن از زیباترین 

 طبیعت را برایتان فراهم می کند.

 

 

 

 

   



    

  

 

 توضیحات

 وعده هاي غذایی : 11 وعده صبحانه گرم به صورت بوفه

 خدمات تور :

 اخذ ویزاي شنگن  -

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

 ستاره ي تاپ همراه با صبحانه پنجاقامت در هتل هاي  -

 بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیرهاي بین المللی و داخلی  -

 تمام هزینه هاي رفت و برگشت فرودگاهی با اتوبوس هاي توریستیپرداخت  -

 زیبا به عنوان یادبود یک کیف مدارك مدارك مورد نیاز سفر و؛ تسالونیکی  و سانتورینی اء نقشه شهرهاي آتن، اهد-

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

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

. 

 مکان هاي مورد بازدید :

 ولیس بازدید از اکروپ، آکروپلیس، میدان المپیک، معبد زئوس، شامل بازدید از میدان سینتاگما، محله ي پالکا با همراهی راهنماي محلی و فارسی زبان گشت شهري آتن:
  ... سه جزیره

 

 ... و باستانی تیرای، آکروتیری،  گرم آب ھای چشمه، جزیره تیرا، باستانی شهرگشت شهري شامل بازدید از  : سانتورینی

 

، رومی مجمع،  Saint George” ، Agia Sofia، Agios Nikolaos“ جرج سنت کلیساي، سفید برج، شناسی باستان موزهگشت شهري شامل بازدید از : تسالونیکی
 ...، و گالریوس طاق

 

 



    

  

 

 

 

 برنامه سفر :

 

   و انتقال به هتل  حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به آتن : اول روز

 با همراهی راهنماي محلی و فارسی زبان، بازدید از مجموعه آکروپلیس آتن  گشت شهري : ومدروز 

با همراهی راهنماي محلی و فارسی زبان سه جزیره گشت  : مسوروز   

وقت آزاد : چهارمروز   

  قال به هتلتانسانتورینی پرواز به  به فرودگاه جهتانتقال  :روز پنجم

  و فارسی زبان با همراهی راهنماي محلی سانتورینی گشت شهري : ششمروز 

 وقت آزاد :روز هفتم 

  به تسالونیکی سانتورینیانتقال به فرودگاه و پروازاز  : روز هشتم

  و فارسی زبان با همراهی راهنماي محلی تسالونیکی گشت شهري : مروز نه

  وقت آزاد : همدروز 

 تهران پرواز به انتقال به فرودگاه جهت م :هروز یازد

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 برنامه پرواز : 

 

 

 

 

 نرخ :

 

     

 تاریخ هاي حرکت :

 

 

 

A3 949      26 MAY     IKAATH       04:05    06:30 پرواز از تهران به آتن 

خرداد  7  A3 127      04 JUN      SKGATH     20:35     21:25  به آتن  تسالونیکیپرواز از  

A3 948     04 JUN      ATHIKA       22:10     03:50+1 پرواز از آتن به تهران 

درجه 

 هتل

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

ستاره 4  
یورو + 1990  

تومان 000/890/2  

یورو + 3190  

تومان 000/890/2  

یورو + 1790  

تومان 000/590/2  

+ یورو 890  

تومان 000/590/2  

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

 تاریخ حرکت  کد تور

BR-F1746 7  1395سال خرداد  


