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 آشنایی با مقاصد سفر
 

 سوئیس
هروقت و هرکجا، کسی به فکر گذراندن تعطیالتی رویایی می افتد، نام سوئیس شنیده می شود. این کشور جزو 
برترین مقاصد گردشگری، طبیعت گردی و سفرهای تجاری است. به ندای قلبتان گوش دهید و برای دادن فرصت 

 تا پایان عمر فراموش نخواهیدرا  استراحتی به جسم و روحتان به سوئیس سفر کنید و مطمئن باشید این تجربه
 کرد!

زبان مختلف به شما خوش آمد  4طبیعت بکر، کوهستان پرشکوه آلپ، مردمانی بافرهنگ و مهربان که آماده اند با 
بگویند و فرصت های بی شمار ماجراجویی در کنار شهرهای پاکیزه و منظم، مراکز خرید لوکس و مجلل، شکالت های 

 وش طعم و البته ساعت های دقیق و درجه یک. خوش مزه و پنیرهای خ
باالتر از همه اینها، مناظر و چشم اندازهای طبیعی مسحور کننده و آب و هوایی معتدل و البته تاریخچه ای غنی و 

 باید دید و تجربه کرد. تنها اینجا را  . بیش از این نباید از سوئیس گفت!و موزه های پرشمار
 پس به سوئیس خوش آمدید! 

 
 زوریخ

کالن شهری در محل تالقی رود و دریاچه، با نمایی فوق العاده به رشته کوه های پوشیده از برف آلپ، ترکیبی بی 
گالری هنری در این شهر قرار دارند  011موزه و  41مانند از جاذبه ها را در اختیار شما قرار می دهد. بیش از 

لیت های فرهنگی متعدد آن را به یکی از کانون های فرهنگی که در کنار برند های معروف مد و رویدادها و فعا
سوئیس بدل ساخته اند. بافت تاریخی و کمابیش دست نخورده شهر که از دوران امپراتوری روم به یادگار مانده 
با کلیساهای باشکوه و معماری منحصر به فرد خود قطعا عالقمندان به هنر و تاریخ را نیز به این شهر جذب خواهد 
کرد. زوریخ برای هر سلیقه ای، یک مقصد مناسب 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. 
 

 اتریش
شاید هیچ کشور دیگری مانند اتریش نباشد که جاذبه های شهری و طبیعی را تا این حد بی نقص و موزون با هم 
ترکیب کرده باشد. یک روز شما در حال بازدید از قصر های سلطنتی امپراتوری هابسبورگ هستید و روز دیگر 

  تصویری چشم نواز از رشته کوه آلپ و دانوب آبی رنگ پیش چشم شماست.
طی قرن ها، خاندان سلطنتی اتریش کلکسیونی از موزه ها، گالری ها، اپرا خانه ها و شاهکارهای معماری عظیم را 
به قلمرو خود اضافه کردند و این کشور را به مهد هنر و موسیقی بدل ساختند. اینجا کشور نقاشان صاحب سبکی 

 ، اشتراوس و شوبرت است. چون کلیمت و شیله و موسیقیدانان نابغه ای مانند موتزارت
منطقه کوهستانی تیرول در غرب کشور، طی تابستان مسیر کوهنوردی مناسبی است که شما را به گلزار های دامنه 

 های آلپ می برد و در زمستان نیز پایگاه اسکی بازان است. 
قصرهای کوچک و بزرگ، در غرب پایتخت، رود دانوب نوار سبزرنگی در منطقه واخاو کشیده که با قلعه ها و 

 روستاهایی بر تپه ها و تاکستان های کهن سال تزئین شده اند.
 نیز از موسیقی و رقص سرشار است.  این کشورحتی طبیعت 

 



 وین
وین باشکوه یکی از جذاب ترین مقاصد گردشگری برای عاشقان هنر و غذا است. اینجا شهر کلیمت و تابلو 

لوِدِره پیش چشمان بازدیدکنندگان قرار گرفته است. خیابان هایی که با است که در قصر بِ "بوسه"معروفش 
معماری باروک تزیین شده اند در کنار کاخ های سلطنتی و اپرا خانه ها، اقامتی فراموش نشدنی را برای شما در 

 پایتخت موسیقی رقم خواهد زد. 
هنگ دوست هابسبورگ بوده است و این برای بیش از شش قرن این شهر پایتخت خاندان سلطنتی قدرتمند و فر

خاندان به راستی برای تبدیل این شهر به مرکز فرهنگی و هنری اروپا از هیچ کوششی دریغ نکردند. شاهکارهای 
معماری بی مانند همچون کاخ شونبرون، قصر هوفبورگ، قصر بِلوِدِره، کلیسای جامع سنت اشتفان، خانه اپرای وین 

 ها که گنجینه ای از معروف ترین  در کنار انبوهی از موزه
 شاهکار های هنری جهان را در خود جای داده اند امروزه مایه افتخار و مباهات مرکز کشور اتریش است.  

شهر موسیقی همچنین نوابغی چون موتزارت، بتهوون، شوبرت، یوهان اشتراوس، برامس، مالر و بسیاری دیگر را 
 بان موسیقیدانان و ارکستر های معتبر و مکاتب پیشرو این هنر است. در خود پرورانده و امروزه نیز میز

همچنین وین، فرهنگ غذا و نوشیدنی خاص خود را دارد و آماده پذیرایی از گردشگرانی است که با هدف چشیدن 
 غذاهای خوشمزه و یا کافه گردی های خاطره انگیز به این کشور سفر می کنند.

 
 مجارستان

قلب اروپا نقشی محوری در تاریخ این قاره بازی کرده است و شما را با گنجینه ارزشمند  کشور مجارستان در
فرهنگی خود شگفت زده خواهد کرد. در ویرانه های رومی قدم بزنید، در حمامی با طراحی آرت نوو به جسم و 

ای این منطقه لذت لچسب غذاهذهن خود آرامش بدهید، با قایق روی رود دانوب به گردش بپردازید و از طعم د
ببرید. معماری باشکوه کلیساهای باروک، روستاهای قرون وسطایی، بناهای نئوکالسیک در شهرهای مختلف توجه 

چشمه آب گرم این کشور را به مقصدی  311بازدیدکنندگان و گردشگران را به خود جلب خواهد کرد. بیش از 
القمند به زدودن خستگی های روزمره از تن خود درجه یک برای دوستداران سفری آرامبخش و کسانی که ع

هستند تبدیل کرده است. مجارستان همچنین دارای یکی از غنی ترین فرهنگ های بومی اروپا است و موسیقی و 
 رقص محلی آن شهره جهانیان است.

 
 بوداپست

هر این ش شده اند.بوداپست از دو قسمت شهری بودا و پست تشکیل شده که توسط رود دانوب از یکدیگر جدا 
در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی به عنوان ویترینی برای نمایش اقتدار حکمرانان مجار توسعه یافت و با تنوع کم 
نظیری از ساختمان های شکوهمند به سبک های نئوکالسیک، آرت نوو و باروک مزین گشت. چه بر فراز تپه کاسل 

ه یهودی ها، دیدنی های بسیاری برای لذت بردن خواهید یافت. بیش باشید یا در امتداد خیابان های باریک محل
 چشمه آب گرم در این  011از 

شهر وجود دارد که حمام های زیبایی بر روی برخی از آنها ساخته شده و بازدید از آنها برای گردشگران قطعا تجربه 
رد آشپزی مجار نیز شما را به هیچ وجه ای فراموش نشدنی خواهد بود. تنوع غذاها و کافه ها و سبک منحصر به ف

 ناامید نخواهد کرد. 
 
 



 برنامه سفر
 

 زوریخ  -ایران         اول روز
 المللی زوریخ بین فرودگاه در فرود  --:--

هتل  سمت به اختصاصی اتوبوس با حرکت آن از پس و بار تحویل ، ورود مهر ثبت ، پاسپورت کنترل  در ادامه
 Crowne Plaza Zurichچهار ستاره  

 .آزاد روز ادامه
 زوریخ. در شب اقامت

 زوریخ -راین فالز -زوریخ        روز دوم
 شهرقرون و زیبا بسیار مناظر از راه در .راین مشهور آبشارهای سمت به هتل از حرکت صبحانه، صرف از پس

 .برد خواهید لذت آمراین اشتاین وسطایی
 .ساعت دو مدت به شهر قدیم بافت از بازدید و زوریخ در پیاده گشتی انجام

 .شد خواهد سپری خودتان اختیار به روز ادامه و هتل به بازگشت
 .زوریخ در شب اقامت

 
 زوریخ       روز سوم

 .آزاد روز
 .زوریخ در شب اقامت

 
  وین  -زوریخ     روز چهارم 

 .وینحرکت به سمت فرودگاه زوریخ برای پرواز داخلی به سمت شهر تاریخی  --:--
 Hotel Am Konzerthaus Viennaستاره  4ورود به فرودگاه وین. استقبال و انتقال به هتل  - - :- -

 اقامت شب در وین.
 

 وین    روز پنجم 
 اشتراسه، رینگ خیایان امتداد در :کنید حاضر وین شهر از شهری گشت یک برای را خود صبحانه، صرف از پس

 طبیعی، تاریخ موزه زیبا، هنرهای موزه هوس، اپرا استیت ، مک :دید خواهید را وین زیبای بناهای از بسیاری
 .تیاتر برگ و هال سیتی پارلمان، هووفبرگ، رزیدنس، وینتر هابزبرگ بنای کارتیه، های موزه فرهنگی منطقه
 افراد هابزبورگ، ساختمان در .بود خواهد گشت دیگر های جاذبه از برون شون کاخ نمایش های اتاق از بازدید

 را بلودر کاخ و گذشت خواهید اپرا از بازگشت راه در .اند داشته سکونت ترزا ماریا همچون ای برجسته
 آثار از بسیاری که است بوده اوجن شاهزاده به مربوط نظیرش بی معماری با ساختمان این کنید، می مشاهده

 .دارد خود در را کلیمت گوستاو قیمت گران
 
 



 
 اطالعات عمومی 

 :*داستان باغ وحش شونبرون
داستان از این قرار است که ظاهراً برای یکی از دختران شاهانی که در این کاخ اقامت داشته، از طرف روسای 

کند که کشورهای دیگر حیوان هدیه می آوردند و او از پدرش فضایی را برای نگهداری حیواناتش درخواست می
 شود.تبدیل مینهایتاً به باغ وحش 

 بازگشت به هتل و اقامت شب در هتل. 
 

 وین    روز ششم
 روز آزاد در وین. 

 اقامت شب در وین. 
 

 بوداپست -براتیسالوا –وین     روز هفتم
تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت بوداپست . توقفی در میان مسیر در شهر براتیسالوا پایتخت کشور  10:11

اسلواکی و گشت کوتاه پیاده در این شهر که شما را با تاریخ و فرهنگ آن آشنا می کند.  شما از مکان های مهمی 
میدان به عنوان یک بازار و محل اجتماع برای  مانند قلعه که براتیسالوا را احاطه کرده است. در گذشته این

 مناسبت های عمومی مانند استقبال از پادشاه استفاده می شده است. 
امروزه این نقطه از شهر یک مکان آرام با چشم اندازی دلنشین است که به یک چشمه به سبک رنسانس و تاالر 

است. در ادامه از کلیسای قرن چهاردهمی سنت  میالدی 04بافت قدیم احاطه دارد. این سرسرا متعلق به قرن 
 مارتین، بزرگترین کلیسای جامع براتیسالوا بازدید خواهید کرد. 

این کلیسا بیشتر برای تاج گذاری کاربرد داشته است. قدم زنان به بازدید از بافت قدیمی شهر می روید و از 
جسم زندگی روزمره و افراد مشهوراند، دیدن جاذبه های دیگری همچون میدان اصلی و مجسمه های برنزی که ت

 خواهید کرد. 
بعداز ظهر، ادامه مسیر به سمت بوداپست و عصر، ترانسفر به هتل، تحویل گرفتن اتاق ها، ادامه روز آزاد، اقامت 

 یا مشابه.Museum Hotel Budapest   ستاره  4 شب در هتل
 اقامت شب در بوداپست.

 
 بوداپست  -سنتندره  -ویشگراد -استرگم -بوداپست    روز هشتم

خود را برای یک گشت تمام روز دل انگیز آماده کنید. در این روز به زنجیره ای از شهرهای کوچک 19:11
مجارستان خواهید رفت که زیباترین مناطق مجارستان را تشکیل می دهند و البته قلب تاریخ مجارستان است. 

مجار است. همچنین در این شهر می توان به بازدید از موزه قرون وسطایی و محل تولد اولین پادشاه  استرگم
سپس به بازدید از  )خارج از برنامه و به عهده ی مسافر(چندین محل تاریخی دیگرپرداخت. پس از صرف ناهار 

ته شده میالدی توسط پادشاه ماتیاس به سبک رنسانس ساخ 04ارگی در باالی تپه خواهید رفت. این بنا در قرن 
 شهر چشم نواز هنرمندان و موزه و  سنتندرهاست. از اینجا چشم انداز بی نظیری به دانوب زیبا خواهید داشت. 



کلیساهاست که به سبک باروک ساخته شده است. پس از بازدید از موزه بی نظیر سرامیک این شهر فرصتی 
 خواهید داشت تا به خرید بپردازید.

 بازگشت به هتل. پس از پایان گشت تمام روز،
 اقامت شب در بوداپست.

 
 بوداپست     روز نهم
: امروز گشتی نیم روزه خواهید داشت برای بازدید از نقاط دیدنی ومعروف شهر بوداپست. از جمله 10:11

میدان قهرمانان، بلوار آندراسی، خانه اپرا، بازدید ازداخل کلیسای ماتیاس وسنت استفان، قلعه کوارتر، بازدید 
 بازار وامکان خرید.از 

 ادامه روز آزاد. اقامت شب در بوداپست.
 
 ایران -بوداپست     روز دهم 

 امروز روز بازگست به ایران است !
 :  انتقال به فرودگاه بوداپست برای پرواز بازگشت به ایران. --:--

 
 ،به امید دیدار شما در سفرهای بعدی

 
   


