شرکت گردشگری گلبرگ سیر
تورکد:

تاریخ حرکت 2 :فروردین 8931

CR 735

دور اروپا در  81روز با کروز باشکوه MSC MERAVIGLIA
دیدار از  6کشور :ایتالیا ،مالتا ،اسپانیا ،هلند ،بلژیک ،فرانسه
 81شهر :میالن ،رم ،پالرمو ،والتا ،بارسلون ،مارسی ،جنوا ،آمستردام ،بروکسل ،پاریس

بزرگترین و مدرنترین کروز شرکت  MSCایتالیا

8شب میالن 7 +شب کروز در دریای مدیترانه و دیدار از :رم و پالرمو سیسیل ایتالیا ،والتا پایتخت مالت ،بارسلون
اسپانیا ،مارسی فرانسه ،جنوا ایتالیا 9 +شب آمستردام _بروکسل 9 +شب پاریس
خدمات تور:

1شب اقامت در هتل چهار ستاره در میالن با صبحانه 7 +شب اقامت درکابین بالکندار کروز پنج ستتاره همتراه بتا صتبحانه ناهتار شتا امکانتا فررححتو و
سرگر کننده و نماحشهای دحدنو 3 +شب اقامت در هتل چهار ستاره در آمستردا با صبحانه  +بازدحتد از بروکستل بیکحت 3 +شتب اقامتت در هتتل چهتار
ستاره در پارحس با صبحانه ويزا پروازهای بین المییو و داخیو فرانسررهای فرودگاهي و بندری  7گشت نتی روز شتهری بیمته مستافرفو همراهتو
راهنمای متخصص از احران.
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برنامه سفر:

پرواز از فهران به میالن در روز جمعه  2فروردحن  .1331ورود به میالن و انتقال به هتل .بعد از ظهر گشت آشناحو با جاذبه های گردشگری میالن .اقامت در میالن.
فرک هتل و انتقال زمینو از میالن به بندر جنوا جهت سوار شدن به کروز با شکوه "مراوحییا" .استراده از امکانا و برنامه های فررححو کشتو .اقامت در کروز.
ورود کروز به بندر ر  .گشت آشناحو با جاذبه های گردشگری شهر ر پاحتخت احتالیا و دوران امپرافوری ر باستان .اقامت در کروز.
ورود کروز به جزحره سیسیل احتالیا و بندر پالرمو .امکان بازدحد از جاذبه های گردشگری پالرمو مرکز جزحره سیسیل (گشت اختیاری) .اقامت در کروز.
ورود کروز به کشور مالت و پاحتخت والتا .بازدحد از جاذبه های گردشگری همچون ارگ مدحنه پاحتخت قرون وسطاحو مالت و شهر والتا .اقامت در کروز.
طو مسیر کروز در درحای مدحترانه ازکشور مالت در جنوب احتالیا به سوی غرب و کشور اسپانیا .استراده از امکانا و برنامه های فررححو کشتو .اقامت در کروز.
ورود کروز به کشور اسپانیا و بندر زحبای بارسیون .بازدحد از جاذبه های گردشگری بارسیون .اقامت در کروز.
ورود کروز به کشور فرانسه و بندر مارسو کهنترحن سکونتگاه فرانسه .امکان بازدحد از جاذبه های گردشگری (گشت اختیاری) .اقامت در کروز.
ورود کروز به بندر جنوا .فرک کروز و انتقال به فرودگاه جهت پرواز از جنوا به آمستردا پاحتخت هیند .انتقال به هتل .اقامت در آمستردا .
گشت آشناحو با جاذبه های گردشگری آمستردا  .اقامت در آمستردا .
روز آزاد در آمستردا  .اقامت در آمستردا .
فرک هتل و انتقال زمینو از آمستردا به سوی بروکسل پاحتخت بیکح  .گشت آشناحو با جاذبه های گردشگری بروکسل و وقت آزاد برای صرف ناهار و خرحد.
سپس انتقال زم ینو به سوی پارحس پاحتخت فرانسه انتقال به هتل در پارحس .اقامت در پارحس.
گشت آشناحو با جاذبه های گردشگری پارحس .اقامت در پارحس.
روز آزاد در پارحس .اقامت در پارحس.
فرک هتل .انتقال به فرودگاه جهت پرواز برگشت به احران.

قیمت برای هر نفر در اتاق و کابین بالکن دار دو نفره
www.GolbargTravel.com
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گلبرگ سیر

آدرس :خیابان شریعتی ،نرسیده به سه راه طالقانی ،روبروی سینما صحرا ،پالک 866
با فوجه به شراحط روز امکان جابجاحو گشتها فرانسررها و پروازهای داخیو وجود دارد.
فارحخ فنظی 1337/11/12 :
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