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 سفزناهه

 روس اول : هادرید

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

اطالػاتی  ّای تا ووه راٌّوا پٌل پس اس رسیذى تِ ّتل تِ ّتل ّستین . ضوا تزای تزاًسفز هٌتظز فزٍدگاُ، تِ ٍرٍد اس پس . آهذیذ خَش هادریذ تِ

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

España ٍ Gran Via ٌّذی، تخَریذ. رستَراى ّای) غذا خَد ػاللِ هَرد رستَراى در تَاًیذ هی آى در وِ جَش ٍ جٌة پز هٌطمِ یه ،هیزٍین 

 سپس تاسگطت تِ ّتل . .ّستٌذ ّا گشیٌِ اس تؼضی خاٍرهیاًِ( ٍ اسپاًیایی چیٌی،

 روس دوم : هادرید

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

تاسدیذ اس . هایز پالسا ٍ وَلَى د پالسا آلىاال، درٍاسُ ،Cibeles، Neptuno پزادٍ، دل ضزٍع تَر اس هزوش ضْز هادریذ . تاسدیذ اس پاسٍ 0338ساػت 

 در تزیي هیذاى گاٍ تاسی  هؼزٍف اس یىی ) هیذاى گاٍ تاسی( Las Ventasرتیزٍ پارن جایی وِ ها دریاچِ ٍ واخ ضیطِ ای را هی تیٌین . ٍرٍد تِ 

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

 تیي اسپاًیایی، حالل، خاٍرهیاًِ، ٌّذی،) هتٌَع غذاّای هختلف ٍ ّای رستَراى تا ضلَؽ ٍ سیثا هٌطمِ یه سلطٌتی، واخ هماتل در ٍالغ دٍرتیٌت

 ّتل.  تِ تاسگطت ایي رستَراًْا اس ضام خَد لذت تثزیذ. در وِ( الوللی
 : هادرید، گزاناداروس سوم 

 .الحهرا ةً ٌهراه ىاٌار ازةازدید   : انروز ٌای جریو ةرجسحً

 رٍستای در ،PUERTO LÁPICE در وٌین، هی ػثَر الهاًچا اس جٌَب ِ سوتت ها.  تزن هیىٌین اتَتَس تارا  هادریذصثح سٍد  صثحاًِ تؼذ اس

'manchego' ِطزیك اس ها. تَلف هیىٌین است هؼزٍف ویطَت دٍى ضوایل تِ و Despeñaperros تؼذ  گزاًادا،ٍرٍد تِ . ضَین هی اًذلس ٍارد

 خَاّین تاسدیذ است ضذُ ساختِ ػزتی ّای سهاى در وِ آى سیثای تاغْای ٍ پیىز ای غَلزالحو واخ اس تِ ّوزاُ یه راٌّوای هحلی ًاّار اس صزف

 خیاتاى درٍى رستَراًْای در خَد ضام تَاًیذ اس هی آًجا در ، است خَاّین رفت جْاًی هیزاث ثثت ضذُ سایت یهوِ  ، Albaicin سپس تِ. وزد

 هحلِتاسدیذ  ٍ َىٌیفاله رلص ًوایص در ضزوت تلیط  تَاًیذ هی ضوا .در ضة تثزیذ لذت Moorish ٍسطی لزٍى ای افساًِ هحلِ ایي تاریه ّای

 ٍرٍد هی اجاسُ سهاى یه در هزدم اس هحذٍدی تؼذاد تِ ًاساری واخٍرٍدی  وزا،حال هجتوغ در: تَجِ را خزیذاری ًواییذ. Sacramonte سٌتی

 هطاتِ ّای ٍیژگی ٍ هؼواری دارای وِ)اسَی در آلىاسارّا اس تاسدیذ ًثاضین، الحوزا اس هٌطمِ ایي اس تاسدیذ تِ لادر وِ اًذن تسیار هَارد در. دٌّذ

 ضذ.جایگشیي خَاّذ( است

 روز چٍارم: گراىادا، ناالگا، نارةال، روىدا، سَیا

 .روىدا یاىدلس زیتای روسحای ةازدید : انروز ٌای جریو ةرجسحً
 پیىاسَ هَسُ ٍ جاهغ ولیسای تا تاریخی وشاهز در سدى لذم تزای سهاى ٍتِ هاالگا  ٍرٍد .وٌین هی سفز سَل دل واستا طزف تِ ٍ تزن را گزاًادا ها

تا والس  تفزیحی تٌذریه  هارتال، در ،PUERTO BANUS. داد خَاّین اداهِ هذیتزاًِ اس سیثا دیذ تا ساحلی تشرگزاُ اهتذاد در ها ایي اس پس. دارین

  سفیذ رًگ سیثا ضْز ،RONDA تِ تا داد خَاّین اداهِ پاًذٍلزّا هَرد در آًْا ّای داستاى ٍ ّا تپِ طزیك اس ها ظْز اس تؼذ. تاالی جْاًی را هیثیٌین

 .تِ سَیا هیزسین ظْز اس تؼذ پایاى در سپس. ضَد هی تمسین لسوت دٍ تِ وِ تزسین



 

 سَیا، نادرید روز پيجم:

   .نادرید ةً سَیا از سریع السیر كطار. گَادالکَییر رودخاىً انحداد در كایق. سَیا در نحلی راٌيهای ةا ةازدید :انروز ٌای جریو ةرجسحً
ٍ سیثای   هحثَب ّای هحلِ گادالىٍَیَر، رٍد گیاللذا، آى هؼزٍف ٍ جاهغ ولیسای ضاهل سَیاهىاًْایی اس  هحلی راٌّوای یه صثحاًِ، اس پس

 اسپاًیایی تِ ستاى تَضیحات هوىي است  هسافز تاضذ، پاًشدُ اس ووتز گزٍُ اگز: تاضیذ داضتِ تَجِ) ًطاى هیذّذ اسپاًیا، پالسا ٍ تزیااًا ٍ وزٍس ساًتا

 ضوا ظْز اس تؼذ. هسیز خَاّین داضت اس پاًَراها هٌظزُ تا گَادالىَیَر، رٍدخاًِ اهتذاد در تا لایك سفز یه ها تَر، اس پس(. ارایِ گزدد اًگلیسی ٍ

تا  تخص لذت سفز یه وِ راحت تسیار یلطار. وٌین هی سفز هادریذ تِ تاال سزػت تا لطار در ساػت 2338 ها. ضذ خَاّیذ هٌتمل لطار ایستگاُ تِ

 .ّتل تِ اًتمال ٍ هادریذ تِ ٍرٍد.  ساػت در ویلَهتز 388 حذٍد یسزػت سیثا ٍ تىز تا ّای هٌظزُ

 ارسلَىا، پاةلث، نَىحسرات، ةروز ششم: نادرید، زاراگَزا

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

 تِ ها وٌین .راٌّوای هی هتَلف سراگَسا در را خَد وٌین سفز هی حزوت اٍىآر سوت تِ ٍ لطار تز سَار. ضَین هی خارج هادریذ اس صثح سٍد ها 

 هسیز ها سپس. داضت خَاّیذ ضْز هزوش اس تزدى لذت ٍ چطوگیز پٌاّگاُ ایي اس تاسدیذ تزای آساد ٍلت. هی پیًَذد Basilica del Pilar گزٍُ در

 حفظ ٍسطی لزٍى ّای صَهؼِ تْتزیي اس یىی ایي دیَارّای سیثایی احاطِ ضذُ است . اداهِ هی دّین وِ تاPoblet صَهؼِ تِ واتالًَیا تِ را خَد

ضَین تا یه  هی سَار ای دًذاًِ لطار ها وِ جایی رٍین، هی هًَتسزات صَهؼِ تِ ها سپس(. ّشیٌِ ٍرٍدی تز ػْذُ هاست) است جْاى در ضذُ

 ضْز تارسلًَا هی رسین .  تِ ّیجاى ضگفت اًگیش. در اداهِ ٍ اٍاخز تؼذ اس ظْز

 هًَتسزات تِ رٍضي رٍس در تتَاًین ها وِ ًویطَد  تاسدیذ پاتلت صَهؼِ وَتاُ تَدى رٍس، دلیل تِ هارس تا ًَاهثز اس سهستاى، ّای هاُ در: هْن ًىتِ 

 .تزسین

 بارسلوناروس هفتن: 

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

 اس ّوچٌیي ها . ّوزاّی هیطَد هحلی هتخصص یه تا ها تاسدیذ. دیذى هیىٌین هذیتزاًِ دریای راست سوت در هْن ضْز یه تارسلًَا، اس اهزٍس

 اهىاى. وٌین هی تاسدیذ ضذ تزگشار الوپیه ّای تاسی وِ ای هٌطمِ اس ها.  وٌین هی تاسدیذ ٍسطایی لزٍى گَتیه سثه تا ضْز تاریخی هزوشی هٌطمِ

 Poble" تِ ٍرٍد سپس. گائَدی ٍجَد دارد هؼوار تَسط ضذُ طزاحی ضاّىار La Sagrada Fa milia basilica ػىسثزداری ٍ دیذى

Espanyol" (اسپاًیایی رٍستای )تْتزیي اس. دارد لزار تارسلًَا جذاب تسیار هىاًْای اس یىی در تاس فضای هؼواری در هَسُ ایي. خَاّین داضت را 

گطتي  تزای آساد سهاى. وٌیذ وطف را اسپاًیا هختلف جَاهغ فَلىلَر ٍ ّا سٌت هؼواری، ّای سثه ٍ تثزیذ لذت اسپاًیا صٌایغ دستی ٌّزّای

 جولِ اس) ّا رستَراى اس هختلفی اًَاع تَاًیذ هی وِ جایی هی رٍین، Las Ramblas ٍ Plaza Catalunya هٌطمِ تِ در ضة. خَاّیذ داضت

 ّتل. تِ سپس تاسگطت. وٌیذ را پیذا( اسپاًیایی ٍ الوللی تیي غذاّای حالل، چیٌی، ٌّذی،

 روز ٌشحم: ةارسلَىا

 تَر ٍ تزگطت تِ ایزاى . خذهات پایاى ّتل ،صزف صثحاًِ در 

 

 

 

 

 

 



  

 خذهات سفزًاهِ در یه ًگاُ  

 تَفِ در ّتلْا  صثحاًِ ٍ هسافزتی  تیوِ هحلی در ّزوطَر ، راٌّوای تا تزاًسفز تِ ّتل  ، ولیِ تزاًسپَرتْای ضْزی ٍ تیي ضْزی خذهات ػوَهی : 

 گزاًادا، پاتلت، تارسلًَا: در ضْزی تَر واهل

 سَیا در گَادالىٍَیَر رٍد: لایك

 تارسلًَا، واخ در اسپاًیَل آپل پاتلت، در پاتلت صَهؼِ هادریذ، در Las Ventas پاریس، للؼِ در ایفل دٍم طثمِرم ،  در ولَسیَم ٍرٍدیِ ّا:

  گزاًادا در الحوثزا

 هادریذ - سَیا: سزیغ السیز  ، لطارهًَتسزات در 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****  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


