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 ( شب بارسلًَا 2شب هادرید، 2)  اسپاًیا 

 8938هاُ اردیبْشت  28اس بِ ٍ سِ شٌ شٌبِ ّز

 

 سفزًاهِ

 : هادرید رٍس اٍل

 .ٍیا گزاى هٌطقِ اس شباًِ باسدید :اهزٍس ّای تزیي بزجستِ

 اطالػاتی ّای ٌلتا کوک راٌّوا پ پس اس رسیذى تِ ّتل . ّستینّتل تِ  تزاًسفزهٌتظز شوا تزای  فزٍدگاُ، تِ ٍرٍد اس پس . آهذیذ خَش هادریذ تِ

 Debod، Plaza de هصزی هؼثذ تِ ها رٍس، پایاى در. دریافت ًواییذ . دریافت اتاق ٍ استزاحت  ّتل پذیزش قسوت در خَد را هسیز تَر 

España ٍ Gran Via یٌّذ . رستَراى ّای)تخَریذ غذا خَد ػالقِ هَرد رستَراى در تَاًیذ هی آى در کِ جَش ٍ جٌة پز هٌطقِ یک ،هیزٍین، 

 سپس تاسگشت تِ ّتل . .ّستٌذ ّا گشیٌِ اس تؼضی (خاٍرهیاًِ ٍ ییاسپاًیا چیٌی،

 : هادرید رٍس دٍم

 گاٍ باسی ( هیداى)  Toros de las Ventas پالسا قلعِ اس ، باسدیدهادرید ،  شْز در گذار ٍ گشت تَر : اهزٍس ّای تزیي بزجستِ

تاسدیذ اس . هایز پالسا ٍ کَلَى د پالسا آلکاال، درٍاسُ ،Cibeles، Neptuno پزادٍ، دل تاسدیذ اس پاسٍ. شزٍع تَر اس هزکش شْز هادریذ  03:8ساػت 

 در ٍ تاسی هیذاى گا تزیي هؼزٍف اس یکی ) هیذاى گاٍ تاسی( Las Ventas. ٍرٍد تِ  رتیزٍ پارک جایی کِ ها دریاچِ ٍ کاخ شیشِ ای را هی تیٌین

 پالسا خَرشیذ غزٍب تا تثزیذ لذت ظْز اس تؼذ اس. تَضیح کاهل هی دّین گاٍ تاسی هَسُ در "corridas" سٌت ایي هَرد در ها کِ است جْاى

 تیي اسپاًیایی، ،حالل خاٍرهیاًِ، ،یٌّذ) هتٌَع غذاّای ٍ هختلف ّای رستَراى تا شلَؽ ٍ سیثا هٌطقِ یک سلطٌتی، کاخ هقاتل در ٍاقغ دٍرتیٌت

  .ّتل تِ تاسگشت ایي رستَراًْا اس شام خَد لذت تثزیذ. در کِ( الوللی
 ، پابلت، بارسلًَا : هادرید، سراگَسا رٍس سَم

 ، بازدید از صومعه قرون وسطی ، سفر با قطار دندانه ای  Basilica del Pilarباسدید   : اهزٍس ّای تزیي بزجستِ

 تِ ها راٌّوایکٌین . هی هتَقف سراگَسا در را خَد سفزکٌین  هی حزکت آرراٍى سوت تِ ٍ قطار تز سَار. شَین هی خارج هادریذ اس سٍد صثح ها 

 هسیز ها سپس. داشت ذیخَاّ شْز هزکش اس تزدى لذت ٍ چشوگیز پٌاّگاُ ایي اس تاسدیذ تزای آساد ٍقت. هی پیًَذد Basilica del Pilar گزٍُ در

 حفظ ٍسطی قزٍى ّای صَهؼِ تْتزیي اس یکی ایي ی سیثایی احاطِ شذُ است .دیَارّا اداهِ هی دّین کِ تاPoblet صَهؼِ تِ کاتالًَیا تِ را خَد

تا یک شَین  هی سَار ای دًذاًِ قطار ها کِ جایی رٍین، هی هًَتسزات صَهؼِ تِ ها سپس(. ّشیٌِ ٍرٍدی تز ػْذُ هاست) است جْاى در شذُ

 شْز تارسلًَا هی رسین .  تِ ٍ اٍاخز تؼذ اس ظْز اداهِ. در ّیجاى شگفت اًگیش

 هًَتسزات تِ رٍشي رٍس در تتَاًین ها کِ  تاسدیذًویشَد پاتلت صَهؼِ ،کَتاُ تَدى رٍس دلیل تِ هارس تا ًَاهثز اس سهستاى، ّای هاُ در: هْن ًکتِ 

 تزسین

 رسلًَابارٍس چْارم: 

 الوپیک شباًِ اس بٌدر باسدید بارسلًَا، شْز تَر :اهزٍس ّای تزیي بزجستِ

 الوپیک تٌذر تِ ها ػصز. سادآسهاى  ظْزالوپیک .  ّای تاسی ٍ خاطزات   gaudi، هؼوار  Ramblas در صثح ها تَر شْز را خَاّین داشت هٌطقِ

 .  سزگزهی ٍ داری سًذُ شة تْوزاُ هتؼذد ّای رستَراى تا ای هٌطقِ ،هی رٍین 

 شْز اس تزدى لذت تزای ظْز اس تؼذ 80 ساػت را تارسلًَا ،هَاقغ ایي در. شَد دادُ Girona در است هوکي اقاهت ایي شة اٍقات گاّیًکتِ :

  .کزد خَاّین تزک کاتالًَیا شوال در ی گیزًٍاسیثا

 



 

 

  رسلًَابا:  رٍس پٌچن
 تَر ٍ تزگشت تِ ایزاى . خذهات پایاى ،در ّتل  صثحاًِصزف 

 

 

 در یک ًگاُ  سفزًاهِ خدهات

 در ّتلْا  تَفِ صثحاًِ ٍ هسافزتی  تیوِ ،هحلی در ّزکشَر  راٌّوای تا تزاًسفز تِ ّتل  ، کلیِ تزاًسپَرتْای شْزی ٍ تیي شْزی خذهات ػوَهی : 

 تارسلًَا پاتلت، هادریذ،: در یشْز کاهل تَر

  ،GRUYERE در شکالت کارخاًِ ؛Chillon قلؼِ ،Poblet در Poblet صَهؼِ ،MADRID در Toros de las Ventas پالسا ّا: ٍرٍدیِ

 Montserrat Monastery in Poblet :قطار

 

 

 اساهی ّتلْای هحل اقاهت در ّز کشَر 
 
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****  

 

 
 


