
 

    

(13 days)                                                

روزه) 13(  فرانسه _ایتالیا    
 شهرهاي مورد بازدید شما : 2 شب ونیز+2 شب فلورانس+3 شب رم + 5 شب پاریس

، هنري هايکه شامل گنجینه ،دهواقع ش در جنوب اروپابا آب و هواي معتدل  ر طرفدار ترین کشور توریستی جهانپ ایتالیا 
در شهر خود  اگراست.  آببر روي شهري رویایی  ونیزمی باشد.  متنوعخیره کننده، مردم پرشور و غذاهاي  ، مناظرِمد

ن مرکز شهر ونیز میدان س خیابان و اتوموبیل می بینید، باید در ونیز انتظار دیدن کانال هاي آبی و قایق داشته باشید.
گفتنی است که همین شهر محل اقامت مارکوپولو،  مارکو واقع شده که این میدان در واقع محل تجمع توریست هاست.

نیز که به پایتخت هنر ایتالیا معروف است، شهري است توریستی و دیدنی. از دیدنی  فلورانس .جهانگرد معروف بوده است
ان میکل آنژ، پل ویکو، و ... را نام برد. در میدان پیتزا دال که مرکز تاریخی شهر است مجسمه هاي آن می توان تپه و مید

هاي بسیاري در فضاي باز به نمایش گذاشته شده اند. در کنار میدان نیز کافه ها و رستوران هاي بی شماري پذیراي 
هنگام ا تدر نظر داشته باشید  . اعماق تاریخ نامید ایتالیا را میتوان سفر به پایتخت، رم سفر به  توریست ها می باشند.

ها و کلیساها را ساختمانطبقات فوقانی سرتان را باال بگیرید و  رم هاي شهرقدم زدن و گشت و گذار در کوچه و خیابان
مردم ایتالیا  کنید.ها و آثار هنري را پیدا  این حجم از مجسمه یدشاید در هیچ شهري در دنیا نتوانچرا که  ؛نگاه کنید

در هر  .به وجد می آوردآن ها را  ، حتی چند کلمه ایتالیایی صحبت کردنبه طوري که  پرشور هستندو  افرادي خونگرم
هاي یادگاري شما از این سفر می تواند یکی از زیباترین عکس،  کولوسئوم زیباي عمارتحال یک عکس یادگاري در کنار 

 خوبی به موارد این ي همه که است اجتماعی هاي جنبش همچنین و هنر فرهنگ، ادب، کشور فرانسه .باشد
 ، واقع شده است پایتخت فرانسه در شمال این کشور پاریس .هویداست اش جامعه و شهرها ساختار در

گذرد و این شهر را به دو کرانه غربی و شرقی تقسیم رودخانه سن یعنی شریان حیاتی پاریس از میانه آن می
به وجود آورده است. جزیره شرقی یاد آور سبک زندگی دوران   ،دو جزیره زیباي کوچک را در نتیجهکرده 

 فتهپاریس را به یکی از شهرهاي پیشر ، هزار ساله دوازلحاظ تاریخی با قدمتی وبورژوازي و اصالت آن ها 
عنوان یکی از مراکز  تبدیل کرده که امروزه از آن به تفریحات، مد هنر، فرهنگ، اقتصاد، يها زمینه جهان در

خیابان فبورگ سن انوره، فروشگاه هایی لوکس از لباس ها و جواهرات  بازرگانی و فرهنگی دنیا یاد می شود.
درخیابان هنگامی که در خود جاي داده  و اقتدار کاخ الیزه زیبایی آن را دو چندان نموده است. را مدرن 

مراکز خرید، سینماهاي لوکس و  قدم می گذارید، شاهدوي محله اشرافیان و نجیب زادگان فرانس، شانزلیزه
در کرانه غربی این رود با دنیایی کامال متفاوت از آنچه برایتان خواهید بود.اما شرکت هاي هواپیمایی بسیاري 

و دانش بوده چراکه تمدن این قسمت از شهر همواره مهد  ، از قسمت شرقی آن گفتیم مواجه خواهید شد
تاسیس شده است. دانشگاه سوربن، خانه انتشارات و وجود هزاران  آنها و عبادتگاه ها در  اولین دانشگاه

وور موزه ل .دمیده استمثال روح در کالبد این شهر سرزنده به کتاب فروشی، فضاي معنوي بدان بخشیده و 
 هزار اثر هنري سی و پنجبیش از نگین درخشان فرانسه، به سبک معماري دوران رنسانس طراحی شده که ، 

امروزه  که برج ایفلهمچنین  .را در خود جاي  داده، در این قسمت از شهر قرار دارددر هشت بخش مختلف 
چیزي  ،این سازه جهانی یک عکس یادگاري کنار  .هاي جهان استسازه مشهورترینیکی از  ،به عنوان نماد جهانی فرانسه شناخته می شود

   .پیدا شود ر کسیه  آلبوم درنیست که 

 



 

    

 
 
 
 
 
 

 

 توضیحات

 وعده هاي غذایی : 13 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 -  

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

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

مدارك مورد نیاز سفر و یک کیف مدارك زیبا به عنوان یادبود و فلورانس، رم، پاریس ،هاي ونیزاهداء نقشه شهر -  

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

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

 مکان هاي مورد بازدید :

   برج سن مارکو، خانه منتسب به مارکوپولو.... گشت  شهري شامل بازدید از میادین قدیمی ونیز (میدان سن مارکو)، کلیساوونیز: 

 قدیمیهاي  پل)، معروف شاعر( دانته محله داوود، مجسمه فیوره، دل سانتاماریا کلیساي شهر، قدیمی بافت از بازدید شامل شهري گشت: فلورانس

 دل یابانخ از بازدید ونیز، میدان ناوونا، زیباي میدان اسپانیا، هاي پله پانتئون، ،معبد عشاق چشمه پیتر، سن میدان از بازدید شامل شهري گشت رم:

 .موکلوسئ زدید ازخرید، با جهت کورسو

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

دانشگاه سوربن، پارك لوگزامبرگ، محله سن ژرمن، بازدید از منطقه تجاري لدفانس پاریس، میدان وندام و بازدید از گرانقیمت نتردام، محله سن میشل، 

 سن ، بازدید از موزه ي لوور، قایق سواري به روي رودخانه ينیا، بازدید نمایشگاه مرکزي پژوترین برندهاي د



 

    

 

 

 

 

 

 برنامه سفر :

هتل به انتقال و  ونیزبه   ، ورودبا پرواز آلیتالیافرودگاه لئوناردو داوینچی حضور در فرودگاه امام خمینی براي پرواز به  :اول روز    

  همراه با راهنماي محلی و فارسی زبان گشت شهري ونیز وم:دروز 

  به فلورانس  (حدود سه ساعت رانندگی) ترانسفر زمینی : مسوروز 

  همراه با راهنماي محلی و فارسی زبان شهري فلورانسگشت  : چهارمروز 

  و انتقال به هتل به رم  (حدود سه ساعت رانندگی) زمینی ترانسفر پنجم :روز 

  همراه با راهنماي محلی و فارسی زبان  و بازدید از کلوسئوم گشت شهري رم روز ششم :

با راهنماي محلی و فارسی زبان گشت شهري رم و بازدید از کلیساي واتیکان همراه  روز هفتم :  

قال به هتل                                                                                                      تو ان پاریس پرواز به  ،انتقال به فرودگاه جهت صرف صبحانه روز هشتم :  

  و فارسی زبانهمراه با راهنماي محلی  پاریس شهريگشت  روز نهم :

همراه با راهنماي محلی و فارسی زبان قایق سواري به روي رودخانه سن و گشت موزه لوور روز دهم:  

وقت آزاد  روز یازدهم:  

: وقت آزاد روز دوازدهم   

  حضور در البی هتل جهت پرواز به تهران: روز سیزدهم 

  



 

    

 

 

 

  

 برنامه پرواز :   

 

 

 

 

 

 نرخ:

 

 تاریخ هاي حرکت :

 

 

 

 

AZ 757     09 JUN     IKAFCO       03:45     06:30  پرواز از تهران به رم  

خرداد  20  

AZ 1471     09 JUN     FCOVCE      08:25     09:25 پرواز از رم به ونیز 

AZ 324       16 JUN     FCOCDG     14:40     16:50  پرواز از پاریس به رم 

AZ 7301       21 JUN     CDGFCO       14:15    16:20  به تهران رمپرواز از  

AZ 756      21 JUN     FCOIKA        17:30    00:50+1   پرواز از رم به تهران 

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

ستاره 4  
یورو + 2190  

تومان 000/890/2  

یورو + 3490  

تومان 000/890/2  

یورو + 1890  

تومان 000/590/2  

+ یورو 990  

تومان 000/590/2  

ضروري می باشد ناز کل مبلغ هنگام رزرواسیو%50ارسال  ریالی   ٪10ارزي +  ٪10سال) :  2( زیر   نرخ بزرگسال   INF نرخ    

 تاریخ حرکت  کد تور

BR-F1750  20 1395خرداد سال  


