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 فروردین 01، شنبه یک تاریخ حرکت:
 فروردین 05 ،جمعهتاریخ برگشت:  

 )سفرهای تضمینی به سوئیس(
 21202کد تور: 

 
  خدمات تور:

 - ستاره با صبحانه 4 شب اقامت در هتل 5 -بوس یا مینی ون های درون شهری طبق برنامه با اتوبوس کولردار مدرن، مینیجایجایی
 هاشاره شداز ویورو + نرخ پر 011دوسال:  تا کودک -راهنمای تور فارسی زبان  -گشت ها و ورودیه ها بر اساس برنامه 

 مدارک مورد نیاز :

گواهی ، اصل شناسنامه، 3.5*4.5قطعه عکس  2ماه اعتبار با امضای دارنده پاسپورت،  2پاسپورت 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.

 

 

 
 

 هر نفر در یک اتاق هتل
 دو تخته

 هر نفر در یک اتاق
 یک تخته

 ساله 00تا  4کودک 
 )با تخت اضافه(

ساله )بدون  4تا  2کودک 
 تخت(

 ستاره 4
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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  011موزه 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.   
 

 :زرمات
 ملهج از آلپ مرتفع کوههای با  زرمات . واله در سوییس است کانتون زبان آلمانی بخش در ،ویسپ  منطقه درشهری  زرمات
 .است همجوار ... و ماترهورن دووم،  روزا، مونت

 .و اسکی بسیار مشهور است زرمات به واسطه کوه های آلپ و پیست های اسکی  به عنوان مکان بی نظیری برای کوه نوردی 
خود انتخاب می کنند و بخش اعظم اقتصاد  به همین دلیل ساالنه گردشگران زیادی از سرار جهان این شهر را برای اقامت

ایجاد تعداد زیادی هتل،  محلی این شهر مبتنی بر جهانگردی و گردشگری است. تعداد زیاد گردشگر در این شهر باعث
 های کوهستانی و رستوان های متنوع شده است.اقامتگاه 

 
 

 برنامه سفر
 

 زوریخ -تهران      روز اول
 زوریخ المللی بین فرودگاه در فرود   --:-- 

 چهار هتل سمت به اختصاصی اتوبوس با حرکت آن از پس و بار تحویل ، ورود مهر ثبت ، پاسپورت کنترل  ادامه در
 .Crowne Plaza Zurich   ستاره
 .آزاد روز ادامه

 .زوریخ در شب اقامت
 

 زوریخ -فالز راین  –زوریخ     روز دوم
 وسطایی شهرقرون و زیبا بسیار مناظر از راه در. راین مشهور آبشارهای سمت به هتل از حرکت صبحانه، صرف از پس

 .برد خواهید لذت آمراین اشتاین
 .ساعت دو مدت به شهر قدیم بافت از بازدید و زوریخ در پیاده گشتی انجام

 .شد خواهد سپری خودتان اختیار به روز ادامه و هتل به بازگشت
 .زوریخ در شب اقامت

 
 زوریخ    روز سوم
 روز آزاد.

 .زوریخاقامت شب در 
 



 زرمات -برن  –زوریخ     روز چهارم
 درمنطقه زیبای کوهستانی ای که تردد وسایل نقلیه در آن ممنوع است.  رمات با اتوبوس. ز سمت به حرکت       --:--

در ادامه به سمت زرمات مسیر را ادامه  طول راه شانس بازدید از شهر زیبای برن، پایتخت سوییس را خواهید داشت.
 می دهید و به محض رسیدن بازدید  و کشف شهر زیبای زرمات در انتظار شما است.

  می روید.  ALPEN RESORT ZERMATTستاره  4سپس به هتل 
 .اقامت شب در زرمات

 
 زرمات    : روز پنجم
 روز آزاد

 آقامت شب در زرمات.
 

  زرمات    روز ششم
 برای پرواز بازگشت به ایران.  زوریخ انتقال به فرودگاه  اتاق ها و تحویل: --:--

 
 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.


