
 روسه 21 پزتغال   اسپانیا

 (شب لیستَن 2 (  پرجغال )شب سَیا 2شب گراىادا،  2شب واليسیا،  1شب ةارسلَىا،  2شب نادرید، 2اسپاىیا )

 3131هاه اردیبهشت  13اس  شنبه سه هز

 

 سفزناهه

 روس اول : هادرید

 .ویا گزان هنطقه اس شبانه باسدید :اهزوس های تزین بزجسته

اطالػاتی  ٞای تا وٕه رإٞٙا پُٙ پس اس رسیسٖ تٝ ٞتُ تٝ ٞتُ ٞستیٓ . ٔٙتظز ضٕا تزای تزا٘سفز فزٚزٌاٜ، تٝ ٚرٚز اس پس . آٔسیس ذٛش ٔازریس تٝ

 Debod، Plaza de ٔصزی ٔؼثس تٝ ٔا رٚس، پایاٖ ٞتُ زریافت ٕ٘اییس . زریافت اتاق ٚ استزاحت . زر پذیزش لسٕت زر ٔسیز تٛر  ذٛز را

España ٚ Gran Via ٓٞٙسی، ترٛریس. رستٛراٖ ٞای) غذا ذٛز ػاللٝ ٔٛرز رستٛراٖ زر تٛا٘یس ٔی آٖ زر وٝ جٛش ٚ جٙة پز ٔٙطمٝ یه ،ٔیزٚی 

 سپس تاسٌطت تٝ ٞتُ . .ٞستٙس ٞا ٌشیٙٝ اس تؼضی ذاٚرٔیا٘ٝ( ٚ اسپا٘یایی چیٙی،

 روس دوم : هادرید

 ) هیدان گاو باسی ( Toros de las Ventas پالسا قلعه اس باسدید هادرید ، ، شهز در گذار و گشت تور : اهزوس های تزین بزجسته

تاسزیس اس . ٔایز پالسا ٚ وِٖٛٛ ز پالسا آِىاال، زرٚاسٜ ،Cibeles، Neptuno پزازٚ، زَ ضزٚع تٛر اس ٔزوش ضٟز ٔازریس . تاسزیس اس پاسٚ 0338ساػت 

 زر تزیٗ ٔیساٖ ٌاٚ تاسی  ٔؼزٚف اس یىی ) ٔیساٖ ٌاٚ تاسی( Las Ventasٚز تٝ رتیزٚ پارن جایی وٝ ٔا زریاچٝ ٚ واخ ضیطٝ ای را ٔی تیٙیٓ . ٚر

 پالسا ذٛرضیس غزٚب تا تثزیس ِذت ظٟز اس تؼس اس. ٌاٚ تاسی تٛضیح وأُ ٔی زٞیٓ ٔٛسٜ زر "corridas" سٙت ٔٛرز ایٗ زر ٔا وٝ است جٟاٖ

 تیٗ اسپا٘یایی، حالَ، ذاٚرٔیا٘ٝ، ٞٙسی،) ٔتٙٛع غذاٞای ٔرتّف ٚ ٞای رستٛراٖ تا ضّٛؽ ٚ سیثا ٔٙطمٝ یه سّطٙتی، واخ ٔماتُ زر ٚالغ زٚرتیٙت

 ٞتُ.  تٝ تاسٌطت ایٗ رستٛراٟ٘ا اس ضاْ ذٛز ِذت تثزیس. زر وٝ( إِّّی

 ارسلَىا، پاةلث، نَىحسرات، ة: نادرید، زاراگَزاسَمروز 

 ، ةازدید از صَنعً كرون وسطی ، سفر ةا كطار دىداىً ای  Basilica del Pilarةازدید   : انروز ٌای جریو ةرجسحً

 تٝ ٔا وٙیٓ .رإٞٙای ٔی ٔتٛلف سراٌٛسا زر را ذٛز وٙیٓ سفز ٔی حزوت اٖٚآر سٕت تٝ ٚ لطار تز سٛار. ضٛیٓ ٔی ذارج ٔازریس اس صثح سٚز ٔا 

 ٔسیز ٔا سپس. زاضت ذٛاٞیس ضٟز ٔزوش اس تززٖ ِذت ٚ چطٍٕیز پٙاٍٞاٜ ایٗ اس تاسزیس تزای آساز ٚلت. ٔی پیٛ٘سز Basilica del Pilar ٌزٜٚ زر

 حفظ ٚسطی لزٖٚ ٞای صٛٔؼٝ تٟتزیٗ اس یىی ایٗ زیٛارٞای سیثایی احاطٝ ضسٜ است . ازأٝ ٔی زٞیٓ وٝ تاPoblet صٛٔؼٝ تٝ واتاِٛ٘یا تٝ را ذٛز

ضٛیٓ تا یه  ٔی سٛار ای ز٘سا٘ٝ لطار ٔا وٝ جایی رٚیٓ، ٔی ٔٛ٘تسزات صٛٔؼٝ تٝ ٔا سپس(. ٞشیٙٝ ٚرٚزی تز ػٟسٜ ٔاست) است جٟاٖ زر ضسٜ

 ضٟز تارسّٛ٘ا ٔی رسیٓ .  تٝ ٞیجاٖ ضٍفت اٍ٘یش. زر ازأٝ ٚ اٚاذز تؼس اس ظٟز

 ٔٛ٘تسزات تٝ رٚضٗ رٚس زر تتٛا٘یٓ ٔا وٝ ٕ٘یطٛز  تاسزیس پاتّت صٛٔؼٝ وٛتاٜ تٛزٖ رٚس، زِیُ تٝ ٔارس تا ٘ٛأثز اس سٔستاٖ، ٞای ٔاٜ زر: ٟٔٓ ٘ىتٝ 

 .تزسیٓ

 بارسلوناروس چهارم: 

 LAS RAMBLASنيطلً  ةً شتاىً اىحلال و "اسپاىیا روسحای" از ةازدید ةارسلَىا، شٍر جَر :انروز ٌای جریو ةرجسحً

 تاضیس زاضتٝ تٛجٝ) ٔیطٛز ضزٚع ٔحّی ٔترصص یه تا ٔا تاسزیس. زیسٖ ٔیىٙیٓ ٔسیتزا٘ٝ زریای راست سٕت زر ٟٔٓ ضٟز یه تارسّٛ٘ا، اس أزٚس

 تا ضٟز تاریری ٔزوشی ٔٙطمٝ اس ٕٞچٙیٗ ٔا( ٔی ٌیزز لزار ضٕا اذتیار زر ٔا رإٞٙای طزیك اس را تٛضیحات تاضس، ٘فز پا٘شزٜ اس وٕتز ٌزٜٚ اٌز

اس  ػىسثززاری ٚ زیسٖ أىاٖ. وٙیٓ ٔی تاسزیس ضس تزٌشارزر آٖ  إِپیه ٞای تاسی وٝ ای ٔٙطمٝ اس ٔا.  وٙیٓ ٔی تاسزیس ٚسطایی لزٖٚ ٌٛتیه سثه

La Sagrada Fa milia basilica (٘یشٌائٛزی  ٔؼٕار تٛسط ضسٜ طزاحی ضاٞىار )تٝ ٚرٚز سپس. ٚجٛز زارز "Poble Espanyol" (رٚستای 

 صٙایغ زستی ٞٙزٞای تٟتزیٗ اس. زارز لزار تارسّٛ٘ا جذاب تسیار ٔىاٟ٘ای اس یىی زر تاس فضای ٔؼٕاری زر ٔٛسٜ ایٗ. ذٛاٞیٓ زاضت را( اسپا٘یایی



 تٝ زر ضة. ٌطتٗ ذٛاٞیس زاضت تزای آساز سٔاٖ. وٙیس وطف را اسپا٘یا ٔرتّف جٛأغ فِٛىّٛر ٚ ٞا سٙت ٔؼٕاری، ٞای سثه ٚ تثزیس ِذت اسپا٘یا

 غذاٞای حالَ، چیٙی، ٞٙسی، جّٕٝ اس) ٞا رستٛراٖ اس ٔرتّفی ا٘ٛاع تٛا٘یس ٔی وٝ جایی ٔی رٚیٓ، Las Ramblas ٚ Plaza Catalunya ٔٙطمٝ

 ٞتُ. تٝ سپس تاسٌطت. وٙیس را پیسا( اسپا٘یایی ٚ إِّّی تیٗ

 روز پيجم: ةارسلَىا، پيیسال، واليسیا

 ةازدید از واليسیا .دریا روی كلعً یک ةا ٌهراه و زیتا دیَار کشی شده ةاسحاىی شٍر یک ،Peniscola دیدار از :انروز ٌای جریو ةرجسحً
 ساذتٝ زریا سٛاحُ زرزیٛار چیٗ وٝ  وٛچه ضٟز یه ،PENISCOLA زر ٚیژٜ تٛلف یه. وٙیٓ ٔی سفز تٝ سٕت جٙٛب ٔسیتزا٘ٝ زریای وٙار زر

 زیسٖ ساحُ ٚ لّؼٝ ٔاٞیٍیزی، اسىّٝ  رفتٝ ٚ اس ضٟز تٝ زاذُ تٛا٘یس ٔی ٚ ٔیطٛز ارائٝ ٔا رإٞٙای تٛسط وٝ وٛتاٞی ٔؼزفی اس پس. است ضسٜ

 تا را ٔسرٖسثىی  وٝ اسپا٘یا تشري ضٟز سٛٔیٗ تٝٔحّی  رإٞٙای یه تا ظٟز، اس تؼس. وٙیٓ ٔی سفز VALENCIA تٝ ٔا صزف ٘اٞار  اس پس. وٙیس

 ٟٕٔتزیٗتیٙیٓ،  ٔی را ػّْٛ ٚ آٚا٘تٍارز سیتی  ٞٙز ٕٞچٙیٗ ٚ جأغ وّیسای ٔاٞی، تاسار آٖ، تاریری ٔزوش ٔا. ٔی رسیٓ وٙس ٔی تزویة تاریری

 اسپا٘یایی،)رستٛراٟ٘ای  ٔیتٛا٘یس ضٕا ٔٙطمٝ ایٗ زر. ذٛاٞیٓ زاضت (ٔیساٖ ٌاٚتاسی) تٛرٚس ز پالسا تاسزیس اسزر ضة . ضٟز زر ٌززضٍزی سایت

 .ٞتُ تٝ تاسٌطت. را پیسا وٙیس( غیزٜ ٚ إِّّی، تیٗ ،یٞٙس

 روز ششم: واليسیا، آلیکاىحً، گراىادا

 Caravaca در جَریسحی كطار :انروز ٌای جریو ةرجسحً
 ٔی ٔٛرسیا ٔٙطمٝ تٝ ٔسیز زر  ٘اٞار، اس پس. ٔیزسیٓ زر وٙار زریا زِپذیز تسیار ٚ پٛیا یضٟز ٝ،تآِیىا٘تٝ . زٞیٓ ٔی ازأٝ ٚاِٙسیا ٔسیز ذٛز را اس

 آٖ، وّیسای. وٙیٓ ٔی تاسزیس ٔمسس ضٟز پٙج اس یىی ػٙٛاٖ تٝ را واتِٛیه وّیسای ی تا یهضٟز ،CARAVACA DE LA CRUZ وٝ جایی رٚیٓ،

ٞای  جازٜزر  ٔسیز ذٛز را ٔا ایٗ اس پسزر ایٗ ٔٙطمٝ تاریری ٔیثاضس. تٛریستی لطار ضسٖ سٛار ضأُ ایٗ. را ٍٟ٘ساری ٔیىٙس ٔسیح صّیة یه

 ا٘تماَ تٝ ٞتُ. ازأٝ زازٜ ٚ زر ضة تٝ ٌزا٘ازا ٔیزسیٓ. سپس سیثای آ٘سِس

 گزانادا :  هفتنروس 

 الحهرا  ازةازدید   : انروز ٌای جریو ةرجسحً

 تٝسپس . وزز ذٛاٞیٓ تاسزیس است ضسٜ ساذتٝ ػزتی ٞای سٔاٖ زر وٝ آٖ سیثای تاغٟای ٚ پیىز غَٛی ازاِحٕ واخ اس رإٞٙای ٔحّی تٝ ٕٞزاٜ یه

Albaicin ،  ٝتاریه ٞای ذیاتاٖ ٖٚزر ٟایرستٛرا٘ زر ذٛز ضاْ اس تٛا٘یس ٔی آ٘جا زر ، است ذٛاٞیٓ رفت جٟا٘ی ٔیزاث ثثت ضسٜ سایت یهو 

 سٙتی ٔحّٝتاسزیس  ٚ ٛىٙیفالٔ رلص ٕ٘ایص زر ضزوت تّیط  تٛا٘یس ٔی ضٕا .زر ضة تثزیس ِذت Moorish ٚسطی لزٖٚ ای افسا٘ٝ ٔحّٝ ایٗ

Sacramonte .زر. زٞٙس ٔیٚرٚز  اجاسٜ سٔاٖ یه زر ٔززْ اس ٔحسٚزی تؼساز تٝ ٘اساری واخٚرٚزی  ،ٕزاحاِ ٔجتٕغ زر: تٛجٝ را ذزیساری ٕ٘اییس 

( است ٔطاتٝ ٞای ٚیژٌی ٚ ٔؼٕاری زارای وٝ)اسٛی زر آِىاسارٞا اس تاسزیس ،٘ثاضیٓ اِحٕزا اس ٔٙطمٝ ایٗ اس تاسزیس تٝ لازر وٝ ا٘سن تسیار رزأٛ

 ضس.ذٛاٞسجایٍشیٗ 

 : گراىادا، ناالگا، نارةال، روىدا، سَیاٌشحمروز 

 .روىدا یاىدلس زیتای روسحای ةازدید : انروز ٌای جریو ةرجسحً
 پیىاسٛ ٔٛسٜ ٚ جأغ وّیسای تا تاریری وشأز زر سزٖ لسْ تزای سٔاٖ ٚتٝ ٔاالٌا  ٚرٚز .وٙیٓ ٔی سفز سَٛ زَ واستا طزف تٝ ٚ تزن را ٌزا٘ازا ٔا

تا  تفزیحی تٙسریه  ٔارتال، زر ،PUERTO BANUS. ٔی زٞیٓ ازأٝ ٔسیتزا٘ٝ اس سیثا زیس تا ساحّی تشرٌزاٜ أتساز زر ٔسیز را ٔا ایٗ اس پس. زاریٓ

 ضٟز ،RONDA تٝ تا زاز ذٛاٞیٓ ازأٝٔسیز را  پا٘سِٚزٞا ٔٛرز زر آٟ٘ا ٞای زاستاٖ ٚ ٞا تپٝ طزیك اس ٔا ظٟز اس تؼس. جٟا٘ی را ٔیثیٙیٓوالس تاالی 

 .تٝ سٛیا ٔیزسیٓ ظٟز اس تؼس پایاٖ زر سپس. ضٛز ٔی تمسیٓ لسٕت زٚ تٝ وٝ تزسیٓ  سفیس رً٘ سیثا

 سَیا :ىٍمروز 

   .نادرید ةً سَیا از سریع السیر كطار. گَادالکَییر رودخاىً انحداد در كایق. سَیا در نحلی راٌيهای ةا ةازدید :انروز ٌای جریو ةرجسحً
ٚ سیثای   ٔحثٛب ٞای ٔحّٝ ٌازاِىٛٚیٛر، رٚز ٌیالِسا، آٖ ٔؼزٚف ٚ جأغ وّیسای ضأُ سٛیأىاٟ٘ایی اس  ٔحّی رإٞٙای یه صثحا٘ٝ، اس پس

 اسپا٘یایی تٝ ستاٖ تٛضیحات ٕٔىٗ است  ،تاضس ٔسافز پا٘شزٜ اس وٕتز ٌزٜٚ اٌز: تاضیس زاضتٝ تٛجٝ) ٘طاٖ ٔیسٞس اسپا٘یا، پالسا ٚ تزیاا٘ا ٚ وزٚس سا٘تا

 اس تؼس پایاٖ زر. ٔسیز ذٛاٞیٓ زاضت اس پا٘ٛرأا ٔٙظزٜ تا ٌٛازاِىٛیٛر، رٚزذا٘ٝ أتساز زر لایكتا  سفز یه ٔا تٛر، اس پس(. ارایٝ ٌززز اٍّ٘یسی ٚ



 ػاللٝ ٔٛرز غذاٞای تٛا٘یس ٔی ضٕا زار٘س وٝ ٚجٛز ٔرتّفی ٞای رستٛراٖ آٖ زر وٝ ٔیزٚیٓ( Calle Alfonso XII) تاریری ضٟز ٔزوش تٝ ٔا ظٟز،

 .غیزٜ ٚ إِّّی، تیٗ اسپا٘یایی، چیٙی، حالَ، ٞٙسی،: وٙیس ا٘تراب را ذٛز

 روز دٌم: سَیا، نرجَال، ایَرا، لیستَن

 Evora در اسحخَان کلیسای. کرد آغاز انریکا ةً را خَد کً کریسحف کلهب سفر  Carabelas نَزه :انروز ٌای جریو ةرجسحً
 اٚت 3 تارید زر وِٛٛٔثٛس وٝ رٚیٓ جایی ٔی واراتالس ٔٛسٜ تٝ. رٚیٓ ٔی فٛر٘تزا ال زی پاِس تٝ سٕت ٞٛاِٛا استاٖ اس ٚسٛیا را تزن ٔیىٙیٓ  ٔا

ایٗ  تارید تٝ ضست تٝ وٝ صٛٔؼٝ یه ،است جٟا٘ی ٔیزاث سایت یه تیٙیٓ، ٔی را Rabida صٛٔؼٝ ٔا. وزز وطتیزا٘ی آٔزیىا تٝ سٕت 1442

ٜ تٛز ٔسجس آٖ وٙٛ٘ی وّیسای ٘طیٗ وٝ ٔسّٕا٘اٖ ضٟز ایٗ زر تٛلف ،ٔزتٛال. وزز ذٛاٞیٓ سفز پزتغاَ تٝ ٔا ایٗ اس تؼس. پیٛ٘س ذٛرزٜ است اوتطاف

 ٚ ر٘سا٘س ٞای سیاستتا  آٖ، ٚسیغ ٞای ذیاتاٖ تا است جٟا٘ی ٔیزاث یه وٝ رسیٓ ٔی ایٛرا ضٟز تٝ سفیس رٚستاٞای ٔسیز اس ٘اٞار . پس اس است

 .تٝ ِیسثٖٛ ٔیزسیٓ رٚس پایاٖزر ! ضسٜ است ٔیزٚیٓ ا٘ساٖ ساذتٝ اسىّت 5888 تا وChapel of Bonesٝ تٝ ،آضٙا ٔیطٛیٓ  آٖ جأغ وّیسای

 روز یازدٌم: لیستَن

 Restauradores نیدان  لیستَن، ةازدید از :انروز ٌای جریو ةرجسحً
 زر ضٛز زازٜ ٔا رإٞٙای تٛسط است ٕٔىٗ تٛضیحات: تاضیس زاضتٝ تٛجٝ) را ذٛاٞیٓ زاضت ٔحّی رإٞٙای تا ٌذار ٚ ٌطت تٛر یه ٔا صثح

 زریا٘ٛرزی ٞای تشري تِٛس ٔحُ وٝ ،لزار زار٘س تّٓ ٘احیٝ زر وٝ وٙیٓ ٔی تاسزیس سٙتی ٞای ٔحّٝ اس ٔا(. تاضس ٘فز 12 اس وٕتز ٌزٜٚ وٝ صٛرتی

آضٙا ذٛاٞیٓ  یٛ٘سىٛ جٟا٘ی ٔیزاث یه ،Jeronimos سیثای وّیسای ٚ تّٓ تزج ٞا، اوتطاف  یازتٛز تٙایتا  ٔا. تاضس ٔی پا٘شزٜ لزٖ زر  ٟاپزتغاِی

  ٔیساٖ تٝ  ظٟز، اس تؼس پایاٖ زر. وٙیس وطف ٔستمُ طٛر تٝ را تشري ضٟز ایٗ تٛا٘یس ٔی ضٕا تٙاتزایٗ ،سٔاٖ آساز زاریٓ ظٟز اس تؼس. ضس

Restauradores ٓٔا پیطٟٙاز ٞا، وافٝ ٚ تارٞا ّٕٔٛ اس ٔیزٚی"Elevador da GLORIA  " تاالزست ضٟز تا چطٓ ا٘ساس  ٔٙطمٝ تٝ را ضٕا وٝ است

 سپس تاسٌست تٝ ٞتُ. .ِیسثٖٛ ٔیثزز

 روز دوازدٌم: لیستَن

 تٛر ٚ تزٌطت تٝ ایزاٖ . ذسٔات پایاٖ صزف صثحا٘ٝ زر ٞتُ ،

  

 ذسٔات سفز٘أٝ زر یه ٍ٘اٜ  

 تٛفٝ زر ٞتّٟا  صثحا٘ٝ ٚ ٔسافزتی  تیٕٝ ٔحّی زر ٞزوطٛر ، رإٞٙای تا تزا٘سفز تٝ ٞتُ  ، وّیٝ تزا٘سپٛرتٟای ضٟزی ٚ تیٗ ضٟزی ذسٔات ػٕٛٔی : 

 سٛیا، ِیسثٖٛ، ٔازریس، ٚاِٙسیا، ٌزا٘ازا، پاتّت، تارسّٛ٘ا: زر ضٟزی تٛر وأُ

 سٛیا زر ٌٛازاِىٛٚیٛر رٚز: لایك

 La در Caravel موزه،  ٌزا٘ازا زر اِحٕثزا تارسّٛ٘ا، واخ زر اسپا٘یَٛ آپُ پاتّت، زر پاتّت صٛٔؼٝ ٔازریس، زر Las Ventas لّؼٝ ٚرٚزیٝ ٞا:

Rabida  ،Chapel of Bones در ایورا 

 کروز ال ددر  Caravaca ،ٔٛ٘تسزات زر Montserrat:  :لطار

 

 

 

 

 اساهی هتلهای هحل اقاهت در هز کشور 
 

 

MADRID SPAIN : PRAGA**** , NOVOTEL CAMPO DE LAS NACIONES**** , NOVOTEL PUENTE LA PAZ**** , CLARIDGE**** , NH 

VENTAS**** , MELIA AVENIDA AMERICA**** , SILKEN PUERTA MADRID**** , WEARE CHAMARTIN**** , ELBA MADRID ALCALA****  

 
BARCELONA SPAIN :  HOTEL PORTA FIRA**** , SALLES AEROPORT GIRONA****  



 
GRANADA SPAIN: NOVOTEL ST JOAN DESPI****, HOTEL PORTA FIRA****, CITY PARK SANT JUST*** 

 
SEVILLA SPAIN: NOVOTEL MARQUES NERVION****, SILKEN AL-ANDALUS PALACE SEVILLA****, RIBERA DE TRIANA****, HILTON 

GARDEN INN SEVILLA****, ILUNION ALCORA SEVILLA**** 
 

VALENCIA SPAIN: SERCOTEL SOROLLA****, EUROSTARS REY DON JAIME****, SERCOTEL ACTEON VALENCIA**** 

 

LISBON PORTUGAL: VILA GALE OPERA****, HOTEL VIP GRAND LISBOA HOTEL SPA*****, ROMA LISBOA***, VIP EXECUTIVE 

ENTRECAMPOS HOTEL CONFERENCE****, HOLIDAY INN EXPRESS PLAZA SALDANHA*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


