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 هشد

 مدارک مورد نیاز :

گواهی ، اصل شناسنامه، 3.4*4.4قطعه عکس  1ماه اعتبار با امضای دارنده پاسپورت،  7پاسپورت با حداقل 
تمکن مالی از بانک مربوطه به انگلیسی با ذکر اعالم موجودی و گردش حساب 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 

 غال و علّت سفر متقاضی باشدتوسط مدیر مسئول نامبرده در پروانه ثبت شرکت که نشانگر سمت، مدت اشت
به انضمام ترجمه، اصل روزنامه رسمی شرکت و اصل ترجمه، کارمندان بخش دولتی اخرین حکم کارگزینی، 
بازنشستگان ترجمه حکم بازنشستگی، اصل و یک نسخه کپی از لیست پرداخت های بیمه تأمین اجتماعی، 

یان، نامه ای مبنی بر تأیید ثبت نام از سوی اصل جواز کسب و اصل ترجمه آن. برای محصلین و دانشجو
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
 سوئیس

می افتد، نام سوئیس شنیده می شود. این کشور جزو برترین  هروقت و هرکجا، کسی به فکر گذراندن تعطیالتی رویایی
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 بگویند و  4وهستان پرشکوه آلپ، مردمانی بافرهنگ و مهربان که آماده اند با طبیعت بکر، ک

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. 

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

 پس به سوئیس خوش آمدید! 
 

 لوگانو: سوییس با حال و هوای ایتالیا
گترین و شناخته شده ترین شهر منطقه تیچینو )منطقه ایتالیایی زبان سوئیس( است که به دریاچه زیبا، کیفیت لوگانو بزر

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

های آلپ، در فصول بهار و شهر گپی بزنید. لوگانو به علت برخورداری از هوایی معتدل، مجاورت با دریاچه لوگانو و کوه
رود.شمار میتابستان از عمده شهرهای توریستی سوییس به  

 

 
 
 
 
 

 پارک مینیاتوری سوییس:
خواهید جایی را از قلم بیندازید، پارک مینیاتوری سوییس را از اگر برای بازدید از سوییس زمان محدودی دارید و نمی

همتا را ثبت کنید. این جاذبه بزرگ سوییسی در ای عالی و بیتوانید در کمتر از دو ساعت تجربهدست ندهید ! در اینجا می
مدل به نمایش  211و در نوع خود در سوییس بی نظیر است ! در میان  در شهر کوچک ملیده ساخته شده 2040سال 

متر که در میان گل ها و درختان احاطه شده است، می توانید روستای  24111گذاشته شده در مساحتی نزدیک به 
نگیز ما خاطره انوستالژیک هایدی در مینفلد را پیدا کنید. کاوش در میان کاخ های برگدورف، شیون، کاخ فدرال برن برای ش

 کیلومتر خط آهنی در گردش هستند.  3.4ترن مینیاتوری در  20خواهد بود. در میان سازه ها، 
درخت مزین شده است و محیطی شاد و  2411نوع گیاه و گل و حدود  24111این باغ کوچک مینیاتوری با نزدیک به 

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

 

 

 



 ایتالیا
منزلگاه بزرگترین شاهکارهای هنری و معماری جهان، لذیذ ترین غذاها و مد روزترین لباس ها. ایتالیا الهام بخش 

 است، به وجد می آورد و به حیرت وا می دارد.
و معماری جهان. اینجا کشوری است که  پایگاه امپراتوری عظیم روم باستان، مهد رنسانس، و زادگاه مشاهیر هنر

در آن میکل آنژ مجسمه داوود را ساخت و سقف بی نظیر نمازخانه سیستین را آراست. بوتیچلی، آفرینش ونوس 
 را به تصویر کشید و داوینچی پرده ای از رمز و راز بر شام آخر انداخت.

ایی است که در لیست میراث فرهنگی جهانی ایتالیا بیش از هر کشور دیگری در جهان، دارای بناها و مکان ه
 یونسکو به ثبت رسیده اند. تراکم آثار تاریخی و گنجینه های هنری در این کشور، حقیقتا بی مانند است.

 
 رم

پایتخت ایتالیا آنقدر جاذبه دارد که انتخاب اینکه اول به دیدار کدام بروید، حقیقتا کار آسانی نیست! تاریخچه 
ری، این شهر را به یک موزه در فضای باز بدل کرده است. یادگارهای هر دوره تاریخی، در سال تمدن شه 3111

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

 لقب پایتخت جهان داده بودند. 
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 

و نمازخانه سیستین، به عصر طالیی و باشکوه  جهان است. در همین کشور کوچک با نگاهی به کلیسای سن پیتر
رنسانس پای می گذارید. دوران نوابغی چون میکل آنژ و داوینچی. بر پله های اسپانیایی قدم بزنید که شما را به 
عصر پر زرق و برق باروک می برد. در میدان ناوونا بستنی خوش طعم ایتالیایی میل کنید و کنار چشمه عشاق، 

 ر گرفته و سکه ای در آب بیندازید تا شاید طبق باوری عامیانه، خیلی زود دوباره به رم بازگردید! عکسی به یادگا
 

 برنامه سفر
 

 میالن  -ایران     روز اول
حرکت از فرودگاه . در ادامه ورود به فرودگاه میالن و کنترل پاسپورت و ثبت مهر ورود و تحویل بار  11:11

 .دقیقه( 12:14)مدت زمان سفر: با اتوبوس اختصاصی به سمت لوگانو میالن 
 .ورود به هتل چهارستاره

  Hotel De la Paix لوگانواقامت شب در 
 

 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  1126که در سال مورکوت در ادامه در روستای قرون وسطایی 
  که در  سانتا ماریا دل ساسو خود کرد توقف می کنید. جاذبه ی بی نظیر معماری این روستا، کلیسای 

 سبک رنسانس و باروک ساخته و طراحی شده، شما را مجذوب خواهد کرد. 
 



 
  . در راه مرکز خرید معروف فاکس تاونکت به سمت مندریزیو و فرصتی برای انجام خرید در در ادامه حر

     بازدید از پارک مینیاتوری سوییس، در شهر کوچک ملیده، جاذبه ای بزرگ در ابعاد کوچک که کودکان 
 شما را به وجد خواهد آورد و خاطرات شما را زنده خواهد کرد.

 ب در لوگانو.بازگشت به هتل و اقامت ش
 بازگشت به لوگانو.

 .اقامت شب در لوگانو
 

 لوگانو -آسکونا -لوکارنو -لوگانو     سومروز
 شتگ گشت نیم روز از شهرهای زیبا و بی نظیر لوکارنو و آسکونا که مناظر بدیع آن شما را شگفت زده خواهد کرد.

 است. با حمل و نقل عمومی این روز
 بازگشت به لوگانو.

 در لوگانو. اقامت شب
 

 رم -لوگانو    روز چهارم
 ایستگاه قطار برای عزیمت به شهر رم. حرکت به سمت 

 )در صورت موجود بودن ، امکان تغییر زمان حرکت قطار است( 21:10  17:41 رم –لوگانو 
 .یا مشابه  Hotel Victoria ستاره  4ورود به هتل      11:11

 وقت آزاد.
 رم.اقامت شب در 

 
 رم   روز پنجم 

 خود را برای گشتی تمام روز آماده کنید.:10:11
     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 
 وعه های هنر در جهان را در بر می گیرد، و همچنین کلیسای سنت پتر. مهمترین مجم

 بازگشت به هتل در رم.
پرداخت  ساعت در رم باستان خواهید 3بعدازظهر همراه با راهنمای انگلیسی زبان خود به گشتی پیاده به مدت 

ورود به کلوسئوم   آنپس ازکه مهد تمدن رومی است و از اهمیت زیادی از نظر مذهبی و سیاسی برخوردار است. 
 تا یک ساعت و نیم طول )که البته با قرار گرفتن در صف امکانپذیر است و به خاطر مسایل امنیتی ممکن است 

 بکشد(.
 اقامت شب در رم.

 
 
 
 



 
 رم     روز ششم

 روز آزاد در رم. 
 اقامت شب در رم.

 
 تهران  -رم    روز هفتم

 انجام پرواز برگشت به تهران.برای  رمترانسفر به فرودگاه   11:11 
 

 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:

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

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


