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 )سفرهای تضمینی به سوئیس(
 21232کد تور: 

 
  خدمات تور:

شب اقامت  6 -بوس یا مینی ون های درون شهری طبق برنامه با اتوبوس کولردار مدرن، مینیجایجایی - پرواز داخلی ژنو به لیسبون
یورو + نرخ  321دوسال:  تا کودک -راهنمای تور فارسی زبان  -گشت ها و ورودیه ها بر اساس برنامه  - ستاره با صبحانه 4 در هتل

 هاشاره شداز وپر
 مدارک مورد نیاز :

گواهی ، اصل شناسنامه، 3.2*4.2قطعه عکس  2ماه 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
 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  311موزه و  21جاذبه 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.   
 

 لیسبون
جغرافیای منحصر به فرد این شهر با تپه ها و پستی بلندی های بسیار آن را از تمام شهرهای اروپا متمایز کرده است. لقب 

است و هرکدام از این تپه ها نمای بسیار زیبایی به شهر و رود تاگوس ارائه می دهند. اینجا شهر  "هفت تپه"این شهر 
یایی و شیرینی های خوشمزه است. در کوچه های رنگارنگی که نظیر آن را هیچ رنگ و شور و موسیقی و غذاهای بی نظیر در

ها تماشا کنید یا به دیدار میدان گاوبازی که دیگر  "میرادورو"کجا نخواهید یافت قدم بزنید و منظره غروب آفتاب را از 
ال تماشا کنید. خاطره زلزله مهیب س گاوی در آن کشته نمی شود بروید و یا معماری زیبای کلیساهایی با گنبد سفیدرنگ را

هنوز بر ذهن این شهر سنگینی می کند، زلزله ای که تقریبا تمام خانه ها و بیشتر اماکن تاریخی لیسبون را ویران  3722
 کرد و این شهر مجددا و به صورت کامل بازسازی شد.  

 
 برنامه سفر

 
 لوزان – ژنو –تهران      روز اول

 ، تحویل گرفتن بار و حرکت به سوی لوزان. ورود به فرودگاه ژنو
 واقع در ساحل دریاچه لِمان. Movenpick  ستاره 4 ورود به هتل

   تحویل گرفتن اتاق ها
 ادامه روز آزاد.

 اقامت شب در لوزان.   
 

 لوزان - گرویر– لوزان    روز دوم
  -پیاده و نواز، چشم و باریک کوچه هایی قدیمی، بافت ، جامع کلیسای شامل لوزان در گشت     10:11

 بوتیک های دلفریب و میدان سنت فرانسواز. بازدید از داخل موزه المپیک.  از پر هایی رو
در ادامه حرکت به سمت روستای زیبا و قرون وسطایی گرویر که )ناهار به عهده مسافر است. (وقت آزاد برای صرف ناهار 

             ()با اتوبوس و بازدید از کارخانه شکالت سازی مزون کایه در بروک.به خاطر پنیرها و شکالتهایش   مشهور است 
 لوزان به بازگشت     37:11

  .لوزان در شب اقامت
 
 
 



 زوریخ    روز سوم
 روز آزاد.

 .لوزاناقامت شب در 
 

 لیسبون -لوزان    روز چهارم
 انجام پرواز به شهر لیسبون.تحویل دادن اتاق ها و حرکت به سمت فرودگاه ژنو برای  11:11

تحویل گرفتن ،  Olissippo Saldanha  ،چهار ستاره ورود به فرودگاه لیسبون، تحویل گرفتن بار و ترانسفر به سمت هتل
 اتاق ها.

 ادامه روز آزاد.  
 .اقامت شب درلیسبون

 
 لیسبون    : روز پنجم

پس از صرف صبحانه گشتی تمام روز در شهر لیسبون خواهید داشت. گشت شامل بازدید از مهمترین جاذبه های  10:11
 .، میدان مارکیز دو پمبال، پارسا دو کامرسیو خواهد بودBaixaتوریستی مانند منطقه 

 خواهید رفت. در بعدازظهر به بازدید قلعه سائو ژورژ، که یکی از نمادهای برجسته شهر لیسبون است
 بازگشت به هتل.

 اقامت شب در لیسبون. 
 

  لیسبون    روز ششم
 روز آزاد.

 . لیسبوناقامت شب در 
 

 تهران - لیسبون   روز هفتم
 ترانسفر از هتل به فرودگاه لیسبون  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:

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.اسرع ومراتب قبل از سفر و در 

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.


