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 خدمات تور:

شب اقامت در  4 –بوس یا مینی ون های درون شهری طبق برنامه با اتوبوس کولردار مدرن، مینیجایجایی
 -راهنمای تور فارسی زبان  -گشت ها و ورودیه ها بر اساس برنامه  - ستاره با صبحانه 4 هتل

 از اشاره شدهویورو + نرخ پر 299دوسال:  تا کودک

 مدارک مورد نیاز :

، اصل 5.4*4.4قطعه عکس  1ماه اعتبار با امضای دارنده پاسپورت،  7پاسپورت با حداقل 
انگلیسی با ذکر اعالم موجودی و گردش حساب شناسنامه، گواهی تمکن مالی از بانک مربوطه به 

بانکی سه ماه اخیر، اصل سند ملکی به همراه ترجمه سند فقط یک ملک )در صورت موجود بودن(، 
اصل گواهی اشتغال به کار امضا شده توسط مدیر مسئول نامبرده در پروانه ثبت شرکت که نشانگر 

ام ترجمه، اصل روزنامه رسمی شرکت و سمت، مدت اشتغال و علّت سفر متقاضی باشد به انضم
اصل ترجمه، کارمندان بخش دولتی اخرین حکم کارگزینی، بازنشستگان ترجمه حکم بازنشستگی، 
اصل و یک نسخه کپی از لیست پرداخت های بیمه تأمین اجتماعی، اصل جواز کسب و اصل ترجمه 

از سوی مدرسه/دانشگاه، کپی از  آن. برای محصلین و دانشجویان، نامه ای مبنی بر تأیید ثبت نام
هزینه ورود به سفارت - ، ضمانت نامه بانکیویزاهای شنگن و سایر ویزاهای معتبر در سه سال اخیر

   به عهده مسافر می باشد.

 

 

 هر نفر در یک اتاق هتل
 دو تخته

 هر نفر در یک اتاق
 یک تخته

 ساله 22تا  4کودک 
 )با تخت اضافه(

ساله  4تا  1کودک 
 )بدون تخت(
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 شنایی با مقاصد سفرآ

 
 سوئیس

و این کشور جز هروقت و هرکجا، کسی به فکر گذراندن تعطیالتی رویایی می افتد، نام سوئیس شنیده می شود.
برترین مقاصد گردشگری، طبیعت گردی و سفرهای تجاری است. به ندای قلبتان گوش دهید و برای دادن فرصت 
استراحتی به جسم و روحتان به سوئیس سفر کنید و مطمئن باشید این تجربه را تا پایان عمر فراموش نخواهید 

 کرد!
زبان مختلف به شما خوش آمد  4گ و مهربان که آماده اند با طبیعت بکر، کوهستان پرشکوه آلپ، مردمانی بافرهن

بگویند و فرصت های بی شمار ماجراجویی در کنار شهرهای پاکیزه و منظم، مراکز خرید لوکس و مجلل، شکالت های 
 خوش مزه و پنیرهای خوش طعم و البته ساعت های دقیق و درجه یک. 

ای طبیعی مسحور کننده و آب و هوایی معتدل و البته تاریخچه ای غنی و باالتر از همه اینها، مناظر و چشم اندازه
 و موزه های پرشمار. بیش از این نباید از سوئیس گفت! اینجا را تنها باید دید و تجربه کرد. 

 پس به سوئیس خوش آمدید! 
 
 
 
 
 

 لوزان
لوزان، دومین شهر بزرگ سوئیسی مشرف بر دریاچه ژنو و چهارمین شهر بزرگ سوئیس است. لوزان در 
عین افتخار به تاریخ حدودا دو هزارساله اش، شهری پیشرو است که نگاهی به آینده دارد. چشم انداز 

تر است! این شهر دریاچه ژنو در لوزان، حتی از چشم اندازی خود ژنو در اختیار شما می گذارد نیز زیبا
محصور در تاکستان ها، با استفاده از موقعیت جغرافیایی که حتی در سوئیس نیز کم نظیر است، به یکی 
از مراکز مهم گذران تعطیالت اروپا تبدیل شده است. اینجا همچنین پایتخت المپیک و از مراکز مهم 

شهر، مزین به کلیسای جامع گوتیک،  ورزشی، دانشگاهی و فرهنگی سوئیس به شمار می آید. بافت تاریخی
 تاریخچه ای غنی و پربار را پیش روی بازدید کنندگان قرار می دهد. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 گرویر

این روستای زیبای قرون وسطایی با مناظر کارت پستالی شما را مسحور خود خواهد کرد. گرویر که بر تپه 
است، دارای یک قلعه و سه موزه بوده و  کوچکی در منطقه فریبورگ و در دامنه های آلپ واقع شده

ساله دارد. اینجا قطعا زیبا ترین منطقه غرب سوئیس به ویژه برای عاشقان طبیعت خواهد  099تاریخچه ای 
بود. حتی امروز نیز با قدم زدن در گوشه و کنار این روستا، در زمان سفر کرده و حال و هوای قرون وسطی 

د کرد. قلعه روستا که قدمت آن به قرن سیزدهم باز می گردد، امروزه و عصر افسانه ها را درک خواهی
به موزه ای تبدیل شده که شما را با زوایای کم تر شناخته شده ای از تاریخ و فرهنگ مردم سوئیس آشنا 
خواهد کرد. از اینها که بگذریم، گرویر همچنین از مراکز مهم شکالت های خوشمزه و پنیر خوش طعم 

 به شمار می آید. گرویر نیز 
 

 کارخانه شکالت سازی مزون کایه در بروک
طی بازدیدی صمیمانه و تا حدی شاعرانه از کارخانه شکالت سازی برند معروف مزون کایه، تولید کننده 
محصوالت نستله در بروک، با تاریخچه این برند و محصوالت متنوع و خوشمزه آن، و با جهان شکالت و 

 و از نزدیک آشنا شوید. شکالت سازی بی واسطه
 
 
 
 
 
 
 

 برنامه سفر
 

 لوزان -ژنو –تهران   1920 جون 25 –  00 خرداد 15شنبه،  پنجروز اول: 
 ورود به فرودگاه ژنو ، حرکت با اتوبوس اختصاصی به سمت لوزان  --:--
Movenpiستاره  4ورود به لوزان. تحویل گرفتن اتاق ها. ادامه روز آزاد. اقامت شب در هتل  --:-- ck 

 .یا مشابه
 اقامت شب در لوزان.

 
 لوزان  1920 جون 24 –  00 خرداد 14 ،جمعهروز دوم: 

هایی باریک و چشم نواز، و پیاده گشت پیاده نیم روز در لوزان شامل کلیسای جامع ، بافت قدیمی، کوچه
 المپیک.های دلفریب ، و میدان سنت فرانسواز و در ادامه بازدید باغ موزه رو هایی پر از بوتیک
 بقیه روز وقت آزاد.



 اقامت شب در لوزان.
 

 لوزان -مونترو  -گرویر  –لوزان   1920 جون 42  –  00 خرداد 14روز سوم: شنبه،  
هایش مشهور است و در حرکت به سمت روستای زیبا و قرون وسطایی گرویر که به خاطر پنیرها و شکالت

سازی مزون کایه در بروک. در ادامه حرکت به سمت شهر زیبای پایان بعداز ظهر  بازدید از کارخانه شکالت
 مونترو. 

 اقامت شب در لوزان. 
 

 لوزان                 1920 جون 21 –  00 خرداد 11،  یک شنبهروز چهارم: 
 روز آزاد در لوزان.

 اقامت شب در لوزان.  
 

 تهران -ژنو  -لوزان    1920 جون 27 –  00 خرداد 17شنبه،  : دو روز پنجم
 تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت فرودگاه ژنو --:--
 ورود به فرودگاه ژنو، تحویل دادن بار .  --:--

 
 در سفرهای بعدیبه امید دیدار شما 


