
 روزه 6ایتالیا 

 (شب ونیس 2نس، اشب فلور 1شب رم،  2 ایتالیا )

 8:21هاه  اردیبهشت 92 از شنبه یک هر

 

 سفرناهه

 

 رم :  اولروز 

 TRASTEVEREانتقال شبانه به هتطقه  :اهروز های ترین برجسته

. کزد خَاّیذ دریافترا  اطالعات خَد تَر شزٍع بزای ظْز اس بعذ شوا. ّستین شوا هٌتظز ّتل در ها فزٍدگاُ، بِ ٍرٍد اس پس! آهذیذ خَش رم بِ

  ّای خیاباى در سدى قذم است؛ رم آشٌائی با بزای عالی هقذهِ یک هحلِ ایي. دّین هی تزتیب را Trastevere هٌطقِ بِ اًتقال ها شب پایاى در

 سًذگی ّای صحٌِ ٍ اشیاء تزیي عجیب با کَچک ّای هغاسُ ، ٍسطی قزٍى کلیساّای اس بزخی هاًٌذ ،یپٌْاً ّای گٌجیٌِ Trastevere هٌطقِ

بِ  هحلی غذاّای عزضِ آهادُ ٍ شذُ پز ایتالیایی رٍحیِ با( ّا غذاخَری) osterias ٍ ایتالیایی غذاّای اس بسیاری. را بِ ها ًشاى هیذّذ رٍسهزُ

 ّتل بِ باسگشتسپس . شًَذهی یافت هٌطقِ ایي درًیش  الوللی بیي ٍ چیٌی ،یٌّذ غذای ّای رستَراى. ّستٌذ شوا

 : رم دومروز 

  واتیکان شىر و( بر عىده ما ورودیه وزینه) کليسیيم رم شىر تير: امروز وای ترین برجسته

 شْز. شَین هی ٍاتیکاى کَچک دٍلت ٍارد ها. آغاس هی گزدد بَد خَاّذ "ابذی شْز" بزای عالی هعزفی یک کِ رم شْز اس سدیذبا تَر یک با صبح 

 اصلی ًواد کِ رٍهی ار کلَسیَم ّوچٌیي ها ٍ. بَد خَاّیذ پیتز سٌت کلیسای اس باسدیذ بِ قادر شوا. است جْاى در هسیحیت اصلی هزکش ٍاتیکاى

ٍیا کاٍر هی  هٌطقِ بِخَاّذ بزد . درشب   رٍم اهپزاتَری بِ گذشتِ  را ها ٍ دارد.قذهت  سال 2222 چشوگیز ساسُ ایي. باسدیذ هی کٌین  است رم

 .ّتل بِ باسگشت سپس.داشت خَاّیذ هٌَ در را الوللی بیي غذاّای ٍ چیٌی ،یٌّذ ایتالیایی، ّای رستَراى شوا کِ جایی ،رٍین 

 رم ،  فلورنس  : سومروز 

 آنژ بازدیذ پیاتساله هیکل. فلورانس از هحلی هتخصص یک با تور : اهروز های ترین برجسته

آًژ  پیاتشالِ هیکل بِ هستقین ها فلَراًس، بِ ٍرٍد اس پس. است شذُ تزسین سیبا اًذاسّای چشن با هسیز ایي تزک هی کٌین . شوال سوت بِ را رم  ها

 هکاى اس ٍ کٌین هی رٍی پیادُ تاریخی هزکش در ٍ دّین هی ارائِ هحلی هتخصص یک با تَر یک ها شب، در. هیزٍین شْز در تَجِ قابل هٌطقِ یک ،

 بزای آساد سهاى. است باس فضای در هَسُ یک ٍاقعا شْز ایي. عبَر هی کٌین Ponte Vecchio، Duomo ٍ Piazza della Signoria هاًٌذ ّایی

 ٌّذی، ایتالیایی، غذاّای کِ ّایی رستَراى تَاًیذ هی شوا هٌطقِ ایي در. بخَریذ غذا خَد عالقِ هَرد رستَراى در تَاًیذ هی شوا پایاى در. گشتي

 باسگشت بِ ّتل . .کٌیذ پیذا دٌّذ هی قزار شوا اختیار در را الوللی بیي ٍ چیٌی

 : فلورنس، ونیس چهارم روز

 شیشه هورانو ساخت آشنایی با تکنیک. هارک سنت Basilica بازدیذ. ونیس بسرگ کانال در Vaporetto قایق : اهروز های ترین برجسته

 کاًال در ٍ کزد خَاّین سفز Vapporetto با ها ًٍیش، در. بزین هی لذت کَّستاى کٌٌذُ خیزُ هٌظزّای اس آپٌي کَّْای اس عبَر حال در ها اهزٍس 

باسیلکا هی شَین ی کلیسا ٍارد ٍ کزدُ باسدیذ اًگیش شگفت سٌت هارک  اس هحلی  راٌّوای هی کٌین . بْوزاُ شْزحزکت تاریخی هزکش در ّایی

 را ّای دست ساس شیشِ ساخت چگًَگی رٍش در آى. کٌین دیذى هَراًَ شیشِ کارخاًِ اس تَاًین هی ها آى اس پس( بز عْذُ هاست ٍرٍد ّشیٌِ)

 (.غیزُ ٍ ایتالیایی شزقی، ٌّذی، )رستَراى بخَریذ هستزُ  هٌطقِ در را شام تَاًیذ هی شوا ظْز، اس بعذ پایاى در آساد .  سهاى سپس.هی بیٌین

 

 



  : ونیس پنجنروز 

              آساد

     : ونیس ششنروز 

 تَر ٍ بزگشت بِ ایزاى . خذهات پایاى صزف صبحاًِ در ّتل ،

 

 در یک نگاه  سفرناهه خذهات

 در ّتلْا  بَفِ صبحاًِ ٍ هسافزتی  بیوِ ،هحلی در ّزکشَر  راٌّوای با تزاًسفز بِ ّتل  ، کلیِ تزاًسپَرتْای شْزی ٍ بیي شْزی خذهات عوَهی : 

 ًٍیش فلَراًس،، رم: در یشْز کاهل تَر

 ًٍیش در Vaporetto : قایق

 ًٍیش در هَراًَ ای شیشِ کارخاًِ ٍ هارک سٌت باسیلکا ، رم در کلَسیَم ّا: ٍرٍدیِ

 Pisa در Piazza dei Miracoli :  :قطار
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