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 فروردین 3، شنبه یک تاریخ حرکت:
 فروردین 9 ،شنبهتاریخ برگشت:  

 )سفرهای تضمینی به سوئیس(
         20207کد تور: 

 
  خدمات تور:

ستاره با  4 شب اقامت در هتل 6 -بوس یا مینی ون های درون شهری طبق برنامه با اتوبوس کولردار مدرن، مینیجایجایی
اشاره از ویورو + نرخ پر 160دوسال:  تا کودک -راهنمای تور فارسی زبان  -گشت ها و ورودیه ها بر اساس برنامه  - صبحانه

 هشد

 مدارک مورد نیاز :

، اصل شناسنامه، گواهی 3.4*4.4قطعه عکس  2ماه 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
 

 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 دریاچه ژنو در 

تر است! این شهر محصور در تاکستان ها، با لوزان، حتی از چشم اندازی خود ژنو در اختیار شما می گذارد نیز زیبا
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 ورزشی، دانشگاهی و فرهنگی سوئیس به شمار 

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

 
 رم

پایتخت ایتالیا آنقدر جاذبه دارد که انتخاب اینکه اول به دیدار کدام بروید، حقیقتا کار آسانی نیست! تاریخچه 
ز بدل کرده است. یادگارهای هر دوره تاریخی، در سال تمدن شهری، این شهر را به یک موزه در فضای با 3000

گوشه ای سر برافراشته و توجه شما را به خود جلب می کند. بناهای باشکوهی مانند کلوسئوم، فوروم و پانتئون 
شما را به عصر باستان و دوران امپراتوری روم خواهد برد. زمانی که همه راه ها به این شهر ختم می شد و به آن 

 خت جهان داده بودند. لقب پایت
کلیساهای عظیم و بازیلیکا ها یادآور قرون وسطی و دوران سلطه سیاسی کلیسای کاتولیک بر اروپا هستند.امروزه 
نیز وارث این تاریخ، واتیکان، تنها کشوری که درون یک شهر واقع شده، اقامتگاه پاپ و میعادگاه کاتولیک های 

اهی به کلیسای سن پیتر و نمازخانه سیستین، به عصر طالیی و باشکوه جهان است. در همین کشور کوچک با نگ
رنسانس پای می گذارید. دوران نوابغی چون میکل آنژ و داوینچی. بر پله های اسپانیایی قدم بزنید که شما را به 

اق، ه عشعصر پر زرق و برق باروک می برد. در میدان ناوونا بستنی خوش طعم ایتالیایی میل کنید و کنار چشم
 عکسی به یادگار گرفته و سکه ای در آب بیندازید تا شاید طبق باوری عامیانه، خیلی زود دوباره به رم بازگردید! 

 
 ونیز، شهر شناور

ها توریست روانه است. ساالنه میلیون کشور ایتالیا ترین شهرهای روی آب جهان وونیز از زیباترین و رمانتیک
های آب، کلیساها و ها، کانالها، میدانشوند تا این میراث جهانی را از نزدیک لمس کنند. بازارها، پلایتالیا می

ونیز همچنین بزرگ ترین شهر بدون .های تاریخی این شهر همه در نوع خود تماشایی و منحصر به فرد هستندموزه
کنید. تنها وسیله رفت ها پیدا نمیها و کامیوندروی جهان است که در آن هیچ اثری از دود، ترافیک، اتومبیلخو

  .است قایق و آمد در این شهر آبی،
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 برنامه سفر

 
 لوزان -ژنو  –تهران     روز اول :

 ورود به فرودگاه ژنو  ، تحویل گرفتن بار و حرکت به سوی لوزان.
 یا مشابه و تحویل گرفتن اتاق هاو  Movenpick ستاره  4ورود به هتل 

 ادامه روز آزاد.
  اقامت شب در لوزان.

 
 لوزان -گرویر -لوزان     روز دوم:

حرکت به سمت روستای زیبا و قرون وسطایی گرویر که به خاطر پنیرها و شکالتهایش مشهور است و      09:00
 بازدید از کارخانه شکالت سازی مزون کایه در بروک.              

 لوزان به بازگشت  
  .لوزان در شب اقامت

 
 لوزان      روز سوم: 

 روز آزاد
 اقامت شب در لوزان       

 
 رم -ژنو  –لوزان      روزچهارم

 حرکت به سمت فرودگاه ژنو برای پرواز به سمت رم.
 یا مشابه. Victoria Roma 4* or similarستاره  4ورود به هتل 

 اقامت شب در رم.
 

 رم    روز پنجم
 خود را برای گشتی تمام روز آماده کنید. 09:00

ابتدا با مینی بوس اختصاصی به سمت واتیکان حرکت خواهید کرد. پس از مالقات با راهنمای محلی خود در 
واتیکان، گشت سه ساعته خود را آغاز میکنید: بازدید از موزه واتیکان، که کلیسای سیستین و مهمترین مجموعه 

 های هنر در جهان را در بر می گیرد، و همچنین کلیسای سنت پتر. 
 زگشت به هتل در رم.با

ساعت در رم باستان خواهید پرداخت  3بعدازظهر همراه با راهنمای انگلیسی زبان خود به گشتی پیاده به مدت 
که مهد تمدن رومی است و از اهمیت زیادی از نظر مذهبی و سیاسی برخوردار است. پس از ان ورود به کلوسئوم 

ست و به خاطر مسایل امنیتی ممکن است تا یک ساعت و نیم طول )که البته با قرار گرفتن در صف امکانپذیر ا
 بکشد(.

 اقامت شب در رم.
 



 ونیز  -رم   روز ششم
 از هتل به سمت شهر زیبای ونیز. حرکت با اتوبوس اختصاصی 

  یا مشابه.  Hotel Santa Marinaستاره  4ورود به هتل زیبای 
که شامل بازدید از میدان سن مارکو که یکی از زیباترین میادین گشتی دو ساعته پیاده از شهر زیبای ونیز  آغاز

جهان است با بناهای مهمش، ساختمانهایی که به طرز افسانه مانندی با سنگهای ظریف و مرمر ساخته شده و تأللو 
. در  نیدطال و موزائیک در آنها چشم را مینوازد. در این محله میتوانید زیباترین مکانها و کلیساهای شهر را ببی

واقع این میدان به موزه ای شباهت دارد که تلفیقی از عظمت ، طبیعت و افتخارات جمهوری ونیز را در خود جای 
 داده است.

 اقامت شب در ونیز.
 

 ایران -ونیز   روز هفتم
 ترانسفر از هتل به سمت فرودگاه برای پرواز برگشت به ایران . 

 
 به امید دیدار شما در سفرهای بعدی

 
 این تور شامل موارد زیر نیست:

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

 توجه:
 صورتبرنامه سفر شما، هتل های معرفی شده و حتی ایرالین این تور ممکن است مشمول تغییر واقع گردند که در این 

 قت به اطالع مسافرین خواهد رسید.مراتب قبل از سفر و در اسرع و
احتمال دارد که راهنمای تور بر حسب شرایط آب و هوایی، ترافیک و سایر مسائل، اماکن مورد بازدید را تغییرداده و یا 

 اجبارا مواردی را از گشت ها حذف کند.


