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 هشد

 مدارک مورد نیاز :

، اصل شناسنامه، گواهی 3.5*4.5قطعه عکس  9ماه اعتبار با امضای دارنده پاسپورت،  7پاسپورت با حداقل 
انگلیسی با ذکر اعالم موجودی و گردش حساب بانکی سه ماه اخیر، اصل سند تمکن مالی از بانک مربوطه به 

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 سمت، مدت اشتغال و علّت سفر متقاضی باشد 

ام ترجمه، اصل روزنامه رسمی شرکت و اصل ترجمه، کارمندان بخش دولتی اخرین حکم کارگزینی، به انضم
بازنشستگان ترجمه حکم بازنشستگی، اصل و یک نسخه کپی از لیست پرداخت های بیمه تأمین اجتماعی، 

از سوی  اصل جواز کسب و اصل ترجمه آن. برای محصلین و دانشجویان، نامه ای مبنی بر تأیید ثبت نام
هزینه - ، ضمانت نامه بانکیمدرسه/دانشگاه، کپی از ویزاهای شنگن و سایر ویزاهای معتبر در سه سال اخیر

   ورود به سفارت به عهده مسافر می باشد.
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 شنایی با مقاصد سفرآ
 زوریخ

کالن شهری در محل تالقی رود و دریاچه، با نمایی فوق العاده به رشته کوه های پوشیده از برف آلپ، ترکیبی بی مانند از 
گالری هنری در این شهر قرار دارند که در کنار برند های  022موزه و  52جاذبه ها را در اختیار شما قرار می دهد. بیش از 

فرهنگی متعدد آن را به یکی از کانون های فرهنگی سوئیس بدل ساخته اند. بافت  معروف مد و رویدادها و فعالیت های
تاریخی و کمابیش دست نخورده شهر که از دوران امپراتوری روم به یادگار مانده با کلیساهای باشکوه و معماری منحصر به 

ریخ برای هر سلیقه ای، یک مقصد مناسب فرد خود قطعا عالقمندان به هنر و تاریخ را نیز به این شهر جذب خواهد کرد. زو
است. از عاشقان خوراک و غذاهای خوشمزه گرفته تا دوستداران طبیعت و یا عاشقان خرید. حتی کودکان شما نیز اینجا 

 همواره سرگرم و خوشحال خواهند بود.   
 

 برن
چهارمین شهر پرجمعیت سوییس،  برن، پایتخت سوییس و یکی از زیباترین شهرهای این کشور است. زبان ساکنان برن،

 Bärenآلمانی است که البته به گوش متفاوت به نظر می آید چون در واقع نوعی گویش آلمانیش به نام ِبِقن دویچ 
Deut sch شهر برن از برترین شهرهای جهان از لحاظ کیفیت زندگی است. نشان رسمی ایالت برن خرس است. برن یک .

است که بافت قدیم آن به عنوان میراث جهانی یونسکو برگزیده شده است. این شهر مقصد گردشگری فراموش نشدنی 
زیبا میزبان خیابان های سنگ فرش و چشم نواز با فواره های قرن شازدهمی است. برن همچون دیگر شهرهای سوییس، 

ری را به خود خیره می کند. کافه ها، مغازه های کوچک و بزرگ و ساختمان هایی با معماری بدیع دارد که چشمان هر رهگذ
دهند تا نواز، همگی دست به دست هم میرو و مهمانگیر و اهالی خوشها، طبیعت چشمالعاده، پارک خرسهای فوقموزه

 سفر به برن، یکی از بهترین سفرهای زندگی شما باشد.
 

 برلین
دو سمت رودخانه اسپره در محله میت کنونی میالدی به واسطه دو مرکز تجاری برلین و کلن از  09برلین در اواخر قرن 

تسولرن شد. در سال  میالدی این شهر اقامتگاه دائم انتخابگران براندنبورگ خانه هوهن 05گسترش یافت. در قرن 
، انتخابگر فردریک سوم درکونیگسبرگ با نام فردریک اول به عنوان پادشاه پروس تاجگذاری شد: برلین اقامتگاه 0720

به رتبه پایتخت امپراطوری آلمان پروس ارتقاء یافت که از فدراسیون ایالتهای آلمان شمالی 0070و در سال  پادشاهی شد
تشکیل شد. بدین ترتیب این شهر به توسعه چشمگیری دست یافت و تبدیل به مرکز  0072در پایان جنگ 

م دوم برلین پایتخت نازیها شد،این شهر که سیاسی،اقتصادی و علمی امپراطوری شد. بعد از برکناری و فرار امپراطور گیو
در طول جنگ جهانی دوم تخریب و اشغال شد مجددا بازسازی شد و امروزه به عنوان پایتخت آلمان متحد شهریست نو، پویا 

 وشورانگیز.
می رسند.  هنبا شنیدن نام برلین، دیوار معروف برلین، جنگ جهانی، هولوکاست، آلمان شرقی، اولین کلماتی هستند که به ذ

اما باید بدانید که برلین در همین چند مورد خالصه نمی شود. شهر برلین به عنوان پایتخت فرهنگی سیاسی، پرجاذبه ترین 
و معروف ترین شهر آلمان شهری است. مراکز دیدنی برلین شامل: قبرستان نمادین و سنگی که نشان دهنده یادبود 

نخورده و تعمیر نشده باقی در جنگ که برای یادبود دست  شده، کلیسای تخریب ی یهودقربانیان هولوکاست است، موزه
ها که پنج موزه در کنار هم قزار گرفته است در کنار  رودخانه مرکز شهر، روبروی کلیسای جامع شهر ی موزهجزیرهمانده و 

اذبه های این شهر است. شما می توانید در می باشند. برلین مقصدی برای تمام فصول است و آب و هوای ناپایدار آن جز ج
 بعدازظهر یک روز آفتابی در کمال ناباوری با رگبارهای آسمان این شهر غافل گیر شوید ! 

 
 



 
 برنامه سفر

 
 زوریخ – وین –تهران      روز اول

 حرکت با پرواز هواپیمایی اتریشی به مقصد زوریخ.  --:--
IKA   VIE  OS 872 19 MAR                ZRH  OS 561  20MAR 

 ورود به فرودگاه زوریخ، ، تحویل بار و پس از آن حرکت با اتوبوس اختصاصی به سمت هتل --:--
 .یا مشابه Crowne Plaza Zurich ستاره  4تحویل گرفتن اتاق ها در هتل   --:--

 ادامه روز آزاد. 
 زوریخ. اقامت شب در

 
     زوریخ -راین فال  –زوریخ     روز دوم
پس از صرف صبحانه، حرکت از هتل  به سمت آبشارهای مشهور راین. در راه از مناظر بسیار زیبا لذت خواهید   22:22

 برد.
 بازگشت به هتل. اقامت شب در زوریخ.

 انجام گشتی پیاده در زوریخ و  بازدید از بافت قدیم شهر به مدت دو ساعت. 29:22
 هتل و ادامه روز به اختیار خودتان سپری خواهد شد. بازگشت به  25:22

 اقامت شبانه در زوریخ. 
 

 زوریخ    روز سوم
 روز آزاد.

 اقامت شب در زوریخ.
 

 برلین -برن -زوریخ    روز چهارم
 حرکت از هتل برای بازدید پایتخت کشور سوییس از طریق جاده زیبایی که در حاشیه دریاچه ها و کوها قرار دارد.  20:22
 بازدید از بافت قدیم برن که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.  02:22
 . انتقال از برن به فرودگاه زوریخ برای پرواز به شهر برلین 05:22
 دقیقه.  07:52و ورود به فرودگاه تگل برلین در ساعت  LX970واپیمایی سوییس اینترشنال پرواز با ه 06:95

 توجه: این پرواز قابلیت تغییر دارد. 
 . در برلین. Hilton Berlinستاره  4انتقال و خوشآمدگویی در فرودگاه و حرکت با اتوبوس اختصاصی به سمت هتل 

 . اقامت شب برلین
 

 برلین   روز پنجم
، دروازه "غایشتاگ"پس از صرف صبحانه، تور شهری خود را در برلین آغاز می کنید: بازدید از پارلمان آلمان  22:22

متر  ۲کیلومتر و به ارتفاع  ۱۵۵برندنزبرگ، یادبود هولوکاست، پناهگاه هیتلر و  دیوار برلین. دیوار برلین دیواری به طول 
 ۱۱۶۱های ست حزب نازی )حزب حاکم بر آلمان( تأسیس شد. این دیوار در سالبود که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و شک

ترین نماد جنگ سرد بود. این دیوار اصلیسال شهر برلین را به دو منطقه شرقی و غربی تقسیم کرده ۲۹مدت به ۱۱۹۱تا 
ندن خواهید رفت. این بلوار گسترده بود که به پرده آهنین مشهور شد. پس از آن به دیدار بولوار به یادماندنی اونتا دن لی



با شکوه، پل کاخ برلین در جزیره موزه را به دربازه براندنبورگ متصل می کند. در اطراف این خیابان ساختمان های تاریخی 
 با شکوهی وجود دارند. 

 شما خواهد بود.  میدان ببلپالتز، جزیره موزه ها، کلیسای جامع برلین و گذر مشهور کارل مارکس از دیگر بازدیدهای
 بازگشت به هتل و باقی روز را می توانید به اختیار خود به گشت و گذار بپردازید.  05:22

 . اقامت شب برلین
 

  برلین –درشندن  -برلین    روز ششم
 روز آزاد.

  گشت انتخابی:
 میالدی.  92و  02، مرکز تاریخی و فرهنگی آلمان در قرن  Dresdenسفر یک روزه به  22:22
 بازگشت به برلین 07:22

 اقامت شب در برلین. 
 

 تهران - برلین   روز هفتم
 تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت فرودگاه تگل برلین برای بازگشت به سمت ایران با هواپیمایی اتریشی.  --:--

TXL  VIE  OS 226  25 MAR IKA   OS 871  25 MAR      

 ! فرود در فرودگاه امام خمینی، کنترل پاسپورت و دریافت بار. پایان سفر --:--
 

 به امید دیدار شما در سفرهای بعدی
 

 این تور شامل موارد زیر نیست:

هزینه  -نشده است.یگری که در برنامه ذکر و هر مورد د مالیات شهری - هزینه ی لغو کردن تور - هزینه ی های شخصی
 صندوق سفارت و ویزا

 توجه:

برنامه سفر شما، هتل های معرفی شده و حتی ایرالین این تور ممکن است مشمول تغییر واقع گردند که در این صورت 
 قت به اطالع مسافرین خواهد رسید.مراتب قبل از سفر و در اسرع و

ترافیک و سایر مسائل، اماکن مورد بازدید را تغییرداده و یا  احتمال دارد که راهنمای تور بر حسب شرایط آب و هوایی،
 اجبارا مواردی را از گشت ها حذف کند.


