)Spain (7 day
اسپانیا ( 7روز)
شهرهای مورد بازدید شما :
 6شب بارسلون
اسپانیا کشوری واقع در شبهجزیره ایبری در جنوب غربی اروپا و از اعضای اتحادیه اروپا است .نام رسمی اسپانیا ،پادشاهی
اسپانیا و پایتخت آن ،مادرید میباشد .این کشور در شمال با فرانسه و آندورا ،در غرب با پرتغال ،در جنوب با جبلالطارق و
مراکش و همچنین دارای مرزهای دریایی در شرق با دریای مدیترانه ،و در غرب و شمال با اقیانوس اطلس است  .بارسلون
مرکز بخش خودمختار کاتالونیا پس از مادرید پر جمعیت ترین شهر اسپانیا و یکی از معروفترین و زیباترین شهرهای این کشور
می باشد و با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع سالانه میلیونها توریست را به خود جذب می کند .آکواریوم بارسلونا با
وجود گونه های مختلفی از ماهی ها و دیگر آبزیان ،از جمله جذابیت های گردشگری بارسلون می باشد .رامبلا معروفترین
خیابان آن  ،جایی است که می توانید فرهنگ غنی مردم اسپانیا را از نزدیک لمس کنید .بلوار عریضی که کافه ها و
ن زیبا ،خاطرات خوشی را برای خود ،رقم
رستوران های زیبا آن را پر کرده اند و شما میتوانید با قدم زدن در این خیابا ِ
بزنید.اگر طرفدار فوتبال هستید ،موزه ی باشگاه بارسلونا ،برای شما دیدنیترین موزه خواهد بود  .به شما پیشنهاد می دهیم
در سفر خود به این شهر ،دیدن تپه مونجوئیک و آثار معمار معروف گائودی ( پارک ،کلیسا  ،ساختمان و  )...رافراموش نکنید
 .سواحل شنی بارسلونا و رستورانهای شهر شما را وسوسه خواهند کرد تا تمام روز را آنجا بگذرانید .در هر حال تماشای
یک بازی هیجان انگیز در ورزشگاه نیو کمپ بارسلونا ،می تواند از ماندگارترین خاطرات سفر شما باشد.

Blue Rose

توضیحات
وعده های غذایی :
 6وعده صبحانه گرم به صورت بوفه

خدمات تور :
 اخذ ویزای شنگن
 بیمه ی مسافرتی سامان تا سقف پنجاه هزار یورو پوشش حوادث
 اقامت در هتل های چهار ستاره همراه با صبحانه
 بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیرهای بین المللی و داخلی
 پرداخت تمام هزینه های رفت و برگشت فرودگاهی با اتوبوس های توریستی
 اهداء نقشه شهرها و مدارک مورد نیاز سفر  ،یک کیف مدارک زیبا به عنوان یادبود
 گشت و گذار در شهر با اتوبوس های مجهز به سیستم تهویه هوا .
و ده ها خدمات شگفت انگیز دیگر در طول مسیر برای تجربه سفری بی نظیر و به یاد ماندنی..

نکته :
عوارض خروج ازکشور به عهده مسافرین است .
درخصوص سفارتهائی که نیاز به ترجمه مدارک می باشد ،هزینه دارالترجمه به عهده مسافرین محترم می باشد .
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برنامه سفر :

روز اول  :حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به بارسلون با پرواز آلیتالیا و انتقال به هتل
روز دوم  :گشت شهری بارسلون و بازدید از کلیسای ساگرادافامیلیا همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز سوم  :گشت شهری بارسلون و بازدید از دهکده اسپانیایی همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان
روز چهارم  :وقت آزاد
روز پنجم  :وقت آزاد
روز ششم  :وقت آزاد
روز هفتم  :انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران با هواپیمائی آلیتالیا
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برنامه پرواز :
IKAFCO

82 DEC

AZ 757

40:55

پرواز از رم به بارسلون

04:55

40:45

FCOBCN

82 DEC

AZ 470

پرواز از بارسلون به رم

00:04

00:05

BCNFCO

40 JAN

AZ 477

پرواز از تهران به رم
 7دی

پرواز از رم به تهران

پرواز از تهران به رم
 82دی

40:04

48:0550

IKAFCO

02 JAN

AZ 757

پرواز از رم به بارسلون

04:55

40:45

FCOBCN

02 JAN

AZ 470

پرواز از بارسلون به رم

00:04

00:05

BCNFCO

80 JAN

AZ 477

پرواز از رم به تهران

40:55

00:85

40:04

FCOIKA

40 JAN

48:0550

00:85

FCOIKA

80 JAN

نرخ :
درجه هتل
 4ستاره

هرنفر در اتاق دو تخته

هر نفر در اتاق یک تخته

اطفا ل ( 4تا11سال با تخت)

اطفال( 2تا  4سال بدون تخت)

 1111یورو +

 1911یورو +

 1111یورو +

 711یورو +

 1/011/111تومان

 1/011/111تومان

 1/011/111تومان

 1/011/111تومان

ارسال کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

نرخ ( INFزیر  2سال)  ٪11 :ریا لی %11 +ارزی نرخ بزرگسال

تاریخ های حرکت :

Blue Rose

AZ 750

کد تور

تاریخ حرکت

BR-W8770

 7دی سال 6931

BR-W8770

 82دی سال 6931

AZ 750

