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 خدمات تور:
 4 شب اقامت در هتل  7 –بوس یا مینی ون های درون شهری طبق برنامه با اتوبوس کولردار مدرن، مینیجایجایی

یورو  080دوسال:  تا کودک - راهنمای تور فارسی زبان -گشت ها و ورودیه ها بر اساس برنامه  -ستاره با صبحانه 
 .هاشاره شداز و+ نرخ پر

 مدارک مورد نیاز :

، اصل 3.2*4.2قطعه عکس  2ماه اعتبار با امضای دارنده پاسپورت،  7پاسپورت با حداقل 
شناسنامه، گواهی تمکن مالی از بانک مربوطه به انگلیسی با ذکر اعالم موجودی و گردش حساب 

به همراه ترجمه سند فقط یک ملک )در صورت موجود بودن(، بانکی سه ماه اخیر، اصل سند ملکی 
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 به انضمام ترجمه، اصل روزنامه رسمی شرکت و 

م کارگزینی، بازنشستگان ترجمه حکم بازنشستگی، اصل ترجمه، کارمندان بخش دولتی اخرین حک
اصل و یک نسخه کپی از لیست پرداخت های بیمه تأمین اجتماعی، اصل جواز کسب و اصل ترجمه 
آن. برای محصلین و دانشجویان، نامه ای مبنی بر تأیید ثبت نام از سوی مدرسه/دانشگاه، کپی از 

هزینه ورود به سفارت - ، ضمانت نامه بانکیل اخیرویزاهای شنگن و سایر ویزاهای معتبر در سه سا
   به عهده مسافر می باشد.
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 شنایی با مقاصد سفرآ
 

 سوئیس
هروقت و هرکجا، کسی به فکر گذراندن تعطیالتی رویایی می افتد، نام سوئیس شنیده می شود. این کشور جزو 

ندای قلبتان گوش دهید و برای دادن فرصت برترین مقاصد گردشگری، طبیعت گردی و سفرهای تجاری است. به 
استراحتی به جسم و روحتان به سوئیس سفر کنید و مطمئن باشید این تجربه را تا پایان عمر فراموش نخواهید 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 لوگانو
لوگانو بزرگترین و شناخته شده ترین شهر منطقه تیچینو )منطقه ایتالیایی زبان سوئیس( است که به دریاچه 

شهره است. آب و هوای این شهر در بیشتر طول سال معتدل و  زیبا، کیفیت باالی زندگی و رونق اقتصادی اش
مطبوع است. در اطراف دریاچه، گشتی از میان کافه ها و رستوران ها بزنید و هوای تازه و فرح بخش را تنفس 

کنید و با اهالی خوش رو و مهربان شهر گپی بزنید. لوگانو به علت برخورداری از هوایی معتدل، مجاورت با 
رود.شمار میهای آلپ، در فصول بهار و تابستان از عمده شهرهای توریستی سوییس بهلوگانو و کوهدریاچه   

 
 
 
 



 
 پارک مینیاتوری سوییس: 

خواهید جایی را از قلم بیندازید، پارک مینیاتوری سوییس اگر برای بازدید از سوییس زمان محدودی دارید و نمی
همتا را ثبت کنید. این جاذبه بزرگ ای عالی و بیتوانید در کمتر از دو ساعت تجربهمیرا از دست ندهید ! در اینجا 

 در شهر کوچک ملیده ساخته شده و در نوع خود در سوییس بی نظیر است ! در میان 0020سوییسی در سال 
احاطه شده متر که در میان گل ها و درختان  04000مدل به نمایش گذاشته شده در مساحتی نزدیک به  020 

است، می توانید روستای نوستالژیک هایدی در مینفلد را پیدا کنید. کاوش در میان کاخ های برگدورف، شیون، 
کیلومتر خط آهنی  3.2ترن مینیاتوری در  08کاخ فدرال برن برای شما خاطره انگیز خواهد بود. در میان سازه ها، 

 در گردش هستند. 
درخت مزین شده است و محیطی  0200نوع گیاه و گل و حدود  02000یک به این باغ کوچک مینیاتوری با نزد

 شاد و چشم نواز برای همگان و به خصوص کودکان فراهم کرده است.

 
 
 
 
 
 
 
 

 اسپانیا
 پرشور، پیچیده و شیفته ی زندگی! 

تنوع جغرافیایی و فرهنگی این بزرگترین کشور شبه جزیره ایبری در جنوب غربی اروپا، بسیار بیشتر از آن چیزی 
است که فکرش را می کنید. اگرچه بسیاری صرفا برای آفتاب گرفتن در ساحل های زیبا و ورزش های آبی به اینجا 

از کشتزارهای باشکوه و دره های سرسبز گرفته تا  سفر می کنند اما این به هیچ وجه تنها جاذبه اسپانیا نیست!
کوه های پوشیده از برف در شمال و صحراهای سوزان در جنوب، تنوع طبیعی اسپانیا عالقمندان به طبیعت را به 
حیرت خواهد انداخت. عالوه بر اینها، فرهنگ آشپزی مثال زدنی، مردمانی پراحساس و عاشق رقص و جشن، انواع 

ری های هنری، بناهای پرشکوه و باابهت، کارناوال های ملی و آیین های سالیانه مذهبی، تاریخچه ی موزه ها و گال
 فرهنگی غنی که محصول همنشینی اقوام و مذاهب گوناگون در طول تاریخ بوده است. 

 بی جهت نیست که این کشور همواره یکی از برترین مقاصد گردشگری جهان به شمار می رود.
 

 بارسلون
 ی مدرن و مجلل اما با فضایی وفادار به تاریخ. شهر

مرکز ایالت کاتالونیا، یکی از معدود شهرهای اروپایی است که از نعمت ساحل زیبای شنی و مشرف به دریای 
مدیترانه سود می برد. در داخل شهر، خیابان معروف رامبال که یکی از پربازدید ترین معابر جهان است شما را تا 



ه شبکه ای باشکوه از خیابان های قرون وسطایی، کلیساهای سنگی عظیم و کافه ها و میدان ها است محله گوتیک ک
 راهنمایی می کند. 

کلیسای جامع باشکوه ساگرادا فامیلیا، شاهکار معماری که هنوز هم در حال تکمیل است، به نماد  اولین مقصد 
رگی از جذابیت خود را مرهون معمار فقید، گائودی گردشگری اسپانیا تبدیل شده است. این شهر بی شک بخش بز

است. پارک بی نظیر گوئل، ساختمان های حیرت انگیز کازا میال و کازا باتیو گوشه های دیگری از این جاذبه ها 
 هستند.

ت یهمچنین با باالرفتن از تپه های مونت جوئیک و تیبیدابو، نمایی خارق العاده از شهر و خیابان های مملو از جمع
را در کنار ساحل نیلگون مدیترانه خواهید داشت و هنگام غروب نیز، چشیدن طعم بی نظیر غذاهای اسپانیایی در 

 یکی از کافه های پر  جنب و جوش شهر، لذت اقامت شما در بارسلون را دوچندان خواهد کرد.  
 

 برنامه سفر
 

 لوگانو-میالن -استانبول –ایران    روز اول
میالن با پرواز هواپیمایی ترکیش  و کنترل پاسپورت و ثبت مهر ورود و تحویل بار. در ادامه  ورود به فرودگاه

 دقیقه(. 00:22حرکت از فرودگاه  میالن با اتوبوس اختصاصی به سمت لوگانو )مدت زمان سفر: 
 مشابه در لوگانو.یا   De La Paix ستاره 4اقامت شب در هتل 

 
 لوگانو -مندریزیو-مورکوت-لوگانو     روزدوم

 پس از صرف صبحانه، انجام گشت شهری نیم روز. بازدید از مرکز شهر و مکان های دیدنی شهر لوگانو. 
عنوان زیباترین روستای سوییس را ازان خود  2006که در سال مورکوت در ادامه در روستای قرون وسطایی 

س و که در سبک رنسان سانتا ماریا دل ساسو تا، کلیسای کرد توقف می کنید. جاذبه ی بی نظیر معماری این روس
 باروک ساخته و طراحی شده، شما را مجذوب خواهد کرد. 

. در راه بازدید مرکز خرید معروف فاکس تاوندر ادامه حرکت به سمت مندریزیو و فرصتی برای انجام خرید در 
 در ابعاد کوچک که کودکان شما را  از پارک مینیاتوری سوییس، در شهر کوچک ملیده، جاذبه ای بزرگ

 به وجد خواهد آورد و خاطرات شما را زنده خواهد کرد.
 بازگشت به هتل و اقامت شب در لوگانو.

 
 لوگانو -آسکونا -لوکارنو -لوگانو   سومروز

 بی نظیر لوکارنو و آسکونا که مناظر بدیع آن شما را شگفت زده خواهد کرد.گشت نیم روز از شهرهای زیبا و 
 و با همراهی راهنما انجام خواهد شد. نقلیه عمومی )قطار و اتوبوس( گشت شما با وسایل 

 بازگشت به لوگانو.
 اقامت شب در لوگانو.

 
 بارسلون -میالن-لوگانو   چهارمروز 

 فرودگاه میالن برای انجام پرواز به سمت بارسلونتحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت 



 حرکت با پرواز هواپیمایی ایزی جت به مقصد بارسلون )در صورت موجود بودن پرواز در این ساعت(
 نشستن پرواز در فرودگاه بارسلون، تحویل گرفتن بار و ترانسفر به سمت هتل

 ه، تحویل گرفتن اتاق ها، ادامه روز آزاد. یا هتل مشاب Hotel Zenit Barcelonaستاره  4ورود به هتل  
 )!توجه: )این پروازها، بنابر پروازهای موجود قابلیت تغییر دارند 

 اقامت شب در بارسلون
 

 بارسلون                       پنجمروز 
آزاد حرکت از هتل برای بازدید از مشهورترین کلیسای جهان، ساگرادا فامیال )در صورت امکان(، وقت  00:00

 ه عهده مسافر، شامل هزینه تور نیست(ب)  برای ناهار
، پارک  Montjuic  گشت نیمروز در بارسلون شامل بازدید از جاذبه هایی مانند  محله گوتیک، چشمه های 04:00

 گوئل و خیابان رامبال و دیاگونال و بندر بارسلون
 بازگشت به هتل 08:00

 اقامت شب در بارسلون. 
 

 بارسلون                      ششمروز 
 روز آزاد. 

 اقامت شب در بارسلون.
 

 تهران -بارسلون     فتمروز ه
 تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت فرودگاه بارسلون برای پرواز بازگشت به تهران.  --:--

 
 به امید دیدار شما در سفرهای بعدی

 
 این تور شامل موارد زیر نیست:

هزینه  -مالیات شهری و هر مورد دیگری که در برنامه ذکر نشده است. -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 

 فرین خواهد رسید.مراتب قبل از سفر و در اسرع وقت به اطالع مسا
 احتمال دارد که راهنمای تور بر حسب شرایط آب و هوایی، ترافیک و سایر مسائل، اماکن مورد بازدید را تغییر

 داده و یا اجبارا مواردی را از گشت ها حذف کند.
 


