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 سفرنامه

 

 زوریخروز اول: 

 .هتل به انتقال ورود :امروز های ترین برجسته

اطالعاتی  های با کمک راهنما پنل پس از رسیدن به هتل به هتل هستیم . منتظر شما برای ترانسفر فرودگاه، به ورود از پس  !آمدید اروپا خوش به

 .هتل دریافت نمایید . دریافت اتاق و استراحت پذیرش قسمت در مسیر تور  خود را

 : زوریخدومروز 

 با قطار سفر. زوریخ دریاچه در قایق گشت : امروز های ترین برجسته
 با شهر بار به عنوان دو ها که بانک شهر. میزنیم قدم این کشور فرهنگی و اقتصادیو پایتخت  سوئیس، شهر خود در پرجمعیت ترین راهنمای با

 به قایق. آماده میشویم زوریخ دریاچه در ساعت دو تقریبا طوالنی سفر یک برای قایق با این از پس. است شده اعالم جهان در زندگی کیفیت بهترین

 بسیار و کوچک روستای یک ،RAPPERSWIL در ما. نماییم بازدبد مسیر در را روستاها تا دهد می اجازه ما به شود،که می متوقف مختصر طور

. کرد خواهیم مشاهده را سوئیس آهن راه دقیق کارایی و برمیگردیم زوریخ به قطار با سپس. رویم می شناخته میشود، آن وسطی قرون قلعه با زیبا

 المللی، بین ایتالیایی، شرقی، هندی،) خود عالقه مورد رستوران در توانید می شما آن در که دریاچه، کنار در تاریخی، مرکز در غروب از بردن لذت

 شام میل فرمایید( غیره و سوئیسی

 : زوریخ، لوسرن، زوریخسومروز 

  ناهار ، گریندلوالد به کابلی ماشین انتقال با العاده، فوق های منظره از بردن لذت :امروز های ترین برجسته

کابلی برای  ماشین سوار شدن از قبل. اینترلیکن منطقه در نفس گیر مناظر. هستیم بلند های دریاچه و ها کوه در باالی زیبا منظره های امروز شاهد

 از که ای العاده فوق مناظر بین تا به پلی بر فراز کوه کرد خواهیم حرکت( دقیقه 30) مسیر در ما. صرف میکنیم قهوه یک گریندلوالد رفتن به

 شهرهای زیباترین از یکی ،LUCERNE به ما آن از پس(. است دسترس در گیاهی گزینه) شامل ناهار. ببریم لذت تشکیل شده ما اطراف لهاییخچا

 .بخورید شام و ببرید لذت شهر از زوریخ، در هتل به بازگشت از قبل زدن، قدم برای روز پایان در. دهیم می ادامه سوئیس

 : زوریخ ، برن، پاریس چهارمروز 

 .سوئیس پایتخت برن، کاوش شهر  :امروز های ترین برجسته

 برای زمان. است شده حفظ قدیمی مرکز شهر  در آن که وسطایی قرون معماری با ایار، رودخانه اطراف در کنفدراسیون پایتخت به شهر برن، سفر

 می عصر به پاریس ما. پاریس به سفر در زیبا دریاچه های از بردن لذت. کنیم می سفر فرانسه سپس به. تازه هوای در کشیدن نفس و زدن قدم

 رسیم. 

 

 

 

 

 



 

 : پاریسپنجمروز 

 . سن امتداد رود درکروز . ایفل برج دوم طبقه به صعود. پاریس یشهر تور :امروز های ترین برجسته
 فرصتی شما. توقف میکنیم ایفل برج منطقه در ما. حرکت میکنیم پاریس نفس گیر تاریخی بناهای و اصلی های بلوار پاریس،در میان کشف برای

 شمال که سن، رودخانه امتداد در کروز یک با را خود سفر(. ورودیه به عهده ماست) داشت خواهید فلزی یادبود بنای این دوم طبقه به صعود برای

 طوالنی ایفل برج از صعود برای صف اوقات گاهی: توجه. ببرید خود لذت ظهر از بعد از. میدهیم پایان است، کرده تقسیم جنوب از را پاریس

 یک میرویم، "Quartier Latin" منطقه به آفتاب، غروب در. داد انجام( روز بعد یا) روز از دیگری زمان را در صعود توان ،می شرایط به. است

 هتل. به سپس بازگشت. ببرید لذت المللی بین غذاهای از مختلفی های طعم با از شام توانید می شما شهر که تاریخی مرکز در زیبا بسیار منطقه

 : پاریسششمروز 

 نور.  شهر در آزاد زمان :امروز های ترین برجسته

 همراهییا منطقه موزه لوور  پاریس، در  سری های تولید پرفیوم ترین شده شناخته و ترین کامل از یکی ،Benlux بهرا  شمامیتوانیم  آزاد زماندر 

 . داشته باشند Eurodisney بردن از لذت برای اختیاری سفر یک که بود خواهد آل ایده مسافران برای این. آزاد روز باقی. کنیم

 پاریس    :  هفتمروز 

 تور و برگشت به ایران . خدمات پایان صرف صبحانه در هتل ،

 

 در یک نگاه  سفرنامه خدمات

 در هتلها  بوفه صبحانه و مسافرتی  بیمه ،محلی در هرکشور  راهنمای با ترانسفر به هتل  ، کلیه ترانسپورتهای شهری و بین شهری خدمات عمومی : 

 پاریس : در یشهر کامل تور

 پاریس در نس رودخانه، ونیز در ZURICH ،Vaporetto در زوریخ دریاچه: قایق

 پاریس در ایفلبرج  دوم طبقه  ها: ورودیه

 ،ZURICH در Rapperswil:  :قطار
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