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روزه( 8) انگلستان  
  شهرهای مورد بازدید شما: 7 شب لندن

 

دور آن را دریا احاطه کرده است و لذا تعجبی هم  دور تادر غرب اروپا واقع شده به طوری که  انگلستانکشور 
اگر عاشق کند و کاو در ندارد که انگلیسی ها خود را با اسطوره های دریانوردیشان به جهان معرفی می کنند. 

، لندنفرهنگ این کشور هستید، به هر کجای این کشور که سفر کنید موزه ای مختص دریانوردی می یابید. 
پایه ریزی شد. این شهر برای   Londiniumسال قبل توسط رومی ها با نام دو هزارکه پایتخت انگلیس است 

نفر در این  070،111میالدی، بیش از  0711قرن های متوالی بزرگ ترین شهر اروپای غربی بود. حتی در سال 
از  کهدر سفر به این شهر کنار رود تیمز که می ایستید دریانوردانی را تصور می کنید  .شهر زندگی می کردند

 شایددارد.  فراوان هم تاریخی غیر البته و تاریخی های دیدنی لندنشته اند. همین رود پا به اقیانوس گذا

 لذت شهر این فرد به منحصر های زیبایی تمام از فرصت سر نكنید وقت هم ماهه سفر یک یک طول در

 و مطالعه آن ی ه دربار قبل از حتماً دارید، را شهر این دیدن قصد اگر یمنمیك پیشنهاد که رو ین. از اببرید
در لندن می توانید از برج ساعتِ بیگ بن، تاوِر بریج، کلیسای جامع، کاخ کنید.  یزیه ربرنام سفرتان برای

ه کاز میان این همه دیدنی، موزه ی مادام توسو  دیدن کرد. ها نقاط دیدنی دیگره باکینگهام، میدان ترافالگر و د
، چهره های مومی زیادی را در خود جای داده است از محبوب ترین جاذبه های 0880از زمان بازگشایی در سال 

لندن مكان خوبی ه دیدن کنید. اگر اهل خرید هستید، در سفرتان حتما از این موز بهتر است .شهر لندن است
حتی  .معروف ترین فروشگاه طبقاتی لندن، یک بهشت خرید لوکس استبرای این کار است. به طور مثال هارودز 

 افرادی که دل خوشی از گشت و گذار و خرید ندارند با رفتن به این فروشگاه ذائقه شان تغییر می کند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     



 

 توضیحات

 وعده های غذایی :  8 وعده صبحانه گرم به صورت بوفه

 خدمات تور :

  انگلستاناخذ ویزای  -

بیمه ی مسافرتی پوشش حوادث -  

اقامت در هتل های چهار ستاره ی تاپ همراه با صبحانه -  

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

کیف مدارک زیبا به عنوان یادبود مدارک مورد نیاز سفر و یک ،لندننقشه شهر  ایاهد-  

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

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

 مكان های مورد بازدید :

چرخ و فلک بزرگ، کلیسای وست منیستر، خیابان پیكادلی، میدان ترافلگار، مراسم تعویض گارد،  ،بازدید دیداری از ساعت معروف بیگ بن لندن شاملشهری شت گ: لندن
 کاخ سلطنتی باکینگهام، کلیسای سنت پائول و ...

 برنامه سفر :

  و انتقال به هتل لندنبه  ، ورودایران ایر هواپیمایی پروازبا لندن به فرودگاه  حضور در فرودگاه امام خمینی برای پرواز :اول روز

   لندن همراه با راهنمای محلی و فارسی زبانشهری گشت  وم:دروز 

   شهری لندن همراه با راهنمای محلی و فارسی زبانگشت  : مسوروز 

   شهری لندن همراه با راهنمای محلی و فارسی زبانگشت  : چهارمروز 

آزادوقت  پنجم :روز   

 وقت آزاد روز ششم :

وقت آزاد روز هفتم :  

حضور در البی هتل جهت انتقال به فرودگاه و پرواز به تهران با هواپیمایی ایران ایر. روز هشتم :  

صبح. 10:11ورود به تهران در ساعت روز نهم:   

 



 

 

 

 

 

  برنامه پرواز :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR 711       05 MAY     IKALHR      08:55     11:45 پرواز از تهران به لندن 

اردیبهشت   61  

 IR 710      12 MAY      LHRIKA     17:00   02:30 +1 پرواز از لندن به تهران 

IR 711       19 MAY     IKALHR      08:55     11:45 پرواز از تهران به لندن 

اردیبهشت  03  

 IR 710      26 MAY      LHRIKA     17:00   02:30 +1 پرواز از لندن به تهران 

IR 711       02 JUN     IKALHR      08:55     11:45 پرواز از تهران به لندن 

خرداد  60  

 IR 710      09 JUN      LHRIKA     17:00   02:30 +1 پرواز از لندن به تهران 

IR 711       16 JUN     IKALHR      08:55     11:45 پرواز از تهران به لندن 

خرداد  72  

 IR 710      23 JUN      LHRIKA     17:00   02:30 +1 پرواز از لندن به تهران 



 

 

 

 نرخ:

 

 

 

 تاریخ های حرکت:

 

 

 

با تخت( سال00تا 0اطفا ل ) هر نفر در اتاق یک تخته هرنفر در اتاق دو تخته درجه هتل سال بدون تخت( 0تا  2اطفال)   

 یورو + 0991 ستاره 0
 تومان  111/091/2

 یورو + 8091
 تومان 111/091/2

یورو + 0791  
تومان 111/091/2  

 یورو + 791
 تومان 111/091/2

 ریا لی نرخ بزرگسال ٪01ارزی + ٪ 01سال( :  2) زیر  INFنرخ  از کل مبلغ رزرواسیون ضروری می باشد %01ارسال 

 تاریخ حرکت  کد تور

BR-N1757  61  6031اردیبهشت سال  

BR-N1758  03  6031اردیبهشت سال  

BR-F1759 60   6031سال  خرداد  

BR-F1760 72  6031سال  خرداد  


