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 فروردین 8، جمعه تاریخ حرکت:
 فروردین 41 ،شنبه پنجتاریخ برگشت: 

 )سفرهای تضمینی به سوئیس(
 21241کد تور: 

 
 خدمات تور:
 4 شب اقامت در هتل 6-بوس یا مینی ونهای درون شهری طبق برنامه با اتوبوس کولردار مدرن، مینیجایجایی

یورو  451دوسال:  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 شناسنامه، گواهی 3.5*1.5قطعه عکس  2ماه اعتبار با امضای دارنده پاسپورت،  7پاسپورت با حداقل 
بانکی سه ماه اخیر، اصل سند تمکن مالی از بانک مربوطه به انگلیسی با ذکر اعالم موجودی و گردش حساب 

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 

جمه، کارمندان بخش دولتی اخرین حکم کارگزینی، به انضمام ترجمه، اصل روزنامه رسمی شرکت و اصل تر
بازنشستگان ترجمه حکم بازنشستگی، 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 

هزینه - ، ضمانت نامه بانکیگن و سایر ویزاهای معتبر در سه سال اخیرمدرسه/دانشگاه، کپی از ویزاهای شن
   ورود به سفارت 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 برترین 
گردی و سفرهای تجاری است. به ندای قلبتان گوش دهید و برای دادن فرصت استراحتی به  مقاصد گردشگری، طبیعت

طبیعت بکر،  جسم و روحتان به سوئیس سفر کنید و مطمئن باشید این تجربه را تا پایان عمر فراموش نخواهید کرد!
ه شما خوش آمد بگویند و فرصت های زبان مختلف ب 1کوهستان پرشکوه آلپ، مردمانی بافرهنگ و مهربان که آماده اند با 

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. 

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

 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 مانند از 

گالری هنری در این شهر قرار دارند که در کنار برند های  411موزه و  51جاذبه 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 پراگ
به ویژه در  اروپا یردشگری در قارهرود، از پرطرفدارترین مقاصد گشهر پراگ که پایتخت کشور جمهوری چک به شمار می

های جاذبه ای خروشان قرار گرفته است و با توجه بهرودخانهشود. سرزمینی قدیمی که در کنارمحسوب می فصل بهار
 .مندان بسیاری از سراسر جهان استفراوان تاریخی، طبیعی و فرهنگی، میزبان عالقه
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 برنامه سفر
 

 زوریخ–تهران       :روز اول
 حرکت با پرواز هواپیمایی اتریشی به مقصد زوریخ.  --:--

IKA   VIE  OS 872 27MAR      ZRH  OS 561  27MAR  

 زوریخ، ، تحویل بار و پس از آن حرکت با اتوبوس اختصاصی به سمت هتلورود به فرودگاه  --:--
 .یا مشابه   Courtyard by Marriott Zurich ستاره  1تحویل گرفتن اتاق ها در هتل   --:--

 ادامه روز آزاد. 
 زوریخ. اقامت شب در

 
      زوریخ -راین فال  –زوریخ       : روز دوم

صبحانه، حرکت از هتل  به سمت آبشارهای مشهور راین. در راه از مناظر بسیار زیبا لذت خواهید پس از صرف   10:11
 برد.

 بازگشت به هتل. اقامت شب در زوریخ.
 انجام گشتی پیاده در زوریخ و  بازدید از بافت قدیم شهر به مدت دو ساعت. 12:11
 واهد شد. بازگشت به هتل و ادامه روز به اختیار خودتان سپری خ 15:11

 اقامت شبانه در زوریخ. 
 

  زوریخ       :روز سوم
 روز آزاد.

 اقامت شب در زوریخ.
 

 پراگ –زوریخ      :روزچهارم
 حرکت راز هتل زوریخ برای پرواز داخلی به شهر پراگ. )این پرواز ممکن است تغییر کند.(

 یا مشابه. *Grand Majestic Plaza 4 ورود به هتل  چهار ستاره در شهر پراگ
 اقامت شب در پراگ. 

 
  پراگ       :روز پنجم

امروز روز گشت شما در شهر زوریخ است: صبح خود را با تورشهری آغاز کنید که شامل کلیسای سنت نیکال، بافت قدیم 
شهر )سرسرای شهر، میدان ونسل و ساعت بزرگ شهر(، محله یهودی ها، پل شارل، قلعه ی کوارتر، کلیسای سن وایت، 

 بازگشت به هتل بعداز ظهر، ...  ویت، برج سیاه و کوچه ی گلداسمیتکلیسای گوتیک 
 اقامت شب در پراگ.

 
 پراگ       :روز ششم

 امروز روز آزاد شماست که می توانید به اتفاق راهنما از دیدنی های دیگر شهر لذت ببرید. 
 اقامت شب در پراگ.

 
 



 ایران  -وین  –پراگ                   :روز هفتم 
چمدان های خود را ببندید و خود را برای پرواز به سمت خانه آماده کنید. پرواز بازگشت امروز روز بازگشت شماست.پس 

 شما با هواپیمایی اتریشی خواهد بود. 
 

 به امید دیدار شما در سفرهای بعدی
 

 این تور شامل موارد زیر نیست:

هزینه  -نشده است.مالیات شهری و هر مورد دیگری که در برنامه ذکر  -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 
 مراتب قبل از سفر و در اسرع وقت به اطالع مسافرین خواهد رسید.

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


