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فرھنگی کانون وکالی فارس در فرودگاه بین المللی شیرازاستقبال راھنمای آژانس سبط تور از گردشگرانروز اول:
جھت پرواز بھ شھر ناپل (جنوب ایتالیا) از طریق استانبول و آغاز سفر "ایتالیا سوئیس" ورود بھ ناپل انتقال گروه از

کاخشھر،کاتدرال،dell'ovoوسطائیقرونقلعھازبازدیداتاقھاتحویلازپسھتل،بھCapodichinoفرودگاه
سلطنتی، محلھ ھای تاریخی، اقامت در ھتل.

بازدید از بنادر مایوری، مینوری و سواحل آمالفی،سفر بھ شھر سورنتو از طریق دریا توسط مینی کروز،روز دوم:
دیدار از طبیعت مسحور کننده، ترکیبی از دریا، کوه، جنگل، مرکبات، آشنائی با فرھنگ غذای ارگانیک جنوب،

موسیقی فولکلوریک، برگشت بھ ناپل اقامت در ھتل.

وکالی شھر رم و متعاقباُ بازدید از کاخ دادگستری جمھوریصبح زود حرکت از ناپل بھ رم و مالقات با کانونروز سوم:
گالدیاتورھا)مبارزات(محلرومیھاتاُترکولیزهیاColosseoمانندروباز،ھایموزهشھِرازبازدیدظھرازبعدایتالیا،

Foroبنامشدهحفاریشناسیباستانسایتھایدررویپیادهوکنستانتین،پیروزیطاق Romano،میدانونیز،میدان
شھرداری کمپیدولیو اثر میکل آنژ، اقامت در ھتل.

اسپانیا، چشمھ ِتروی، واتیکان، میدان و کلیسای سان پیتر، قصرادامھ بازدید از شھر رم، میدان ناوونا، میدانروز چھارم:
Castel(مقدسفرشتھ S. Angelo(سوغاتی.خریدجھتآزادوقتظھرازبعد

بسوی ونیز بین راه بازدید از شھر زیبا و تاریخی بولونیا،صبح پس از صرف صبحانھ تحویل اتاقھا و حرکتروز پنجم:
Pastaبھمعروفسازدستوارگانیکمحلیناھارصرف Cappelletti،ھتل.بھگروهانتقالونیزبھورودظھرازبعد

مقیاس و نیازھای فرھنگ مادی و معنوی انسانھا طراحی شدهگشت شھر بصورت پیاده، ونیز اصوالُ با ابعاد،روز ششم:
است، و با ترکیب گردیدن فرم، تناسبات، مصالح بومی و ھمچنین تلفیق آنھا با بعد طبیعت سبب بدست آمدن ھارمونی آرام

بخشی شده است بنام معماری - شھرسازی ارگانیک.
این ھارمونی با عناصر ھندسی ملموسی چون نقطھ، خط، سطح، حجم، رنگ از یک سو و عنصر ناملموس دیگری بنام نبوغ

انسانی از سوی دیگر شکل گرفتھ و این چنین فضایی دلنشین و دوست داشتنی را بر روی آب بوجود آورده است.



برابرقدمتیباخشکیبھدریاییھایسازهاتصالباجزیره180ازشدهتنیدهباشیمگفتھبھتریاشدهبافتھونیزشھر
جناغی،طاقھایبادریسھودریدوھایپنجرهترکیبشرقی،معماریعناصرباشھریمیباشد،سال1800با

بناھای اصلی با پوشش ھای گنبدی، عجین شده با طبیعت، دوست داشتنی و مملو از دیزاین ھای فانتزی، تماشای کوچھ
ھای باریک با نھر ھای پر از آب، بناھای رنگین، دیوارھای نقاشی شده، دربھای  کرکره ای گاھی فرو رفتھ در آب،

بمانند یک خواب، پیاده روی در بافت قدیمی، دیدار از بازار سنتی ساختھ شده بر روی پل ریالتو، دیدار از  میدان سان
مارکو، جزیره مورانو، استراحت در ھتل.

وسطِاییقرونبزرگقلعھازمابازدیداولینمیالن،بھوروداختیار،درتوریستیمجھزاتوبوسبامیالنبھسفرھفتم:روز

گوتیکمعماریسبکبھشدهساختھمیالن،شھرکاتدرالازورویممیDuomoمیدانبھسپس,Sforzescoبناممیالن
Umbertoبزرگگالریواردآنازپسکرد،خواھیمدیدنمیباشدشھرمذھبیقطبعنوانبھکھچھاردھم،قرن Iخواھیم
عنوانباصنعتیانقالباتازحاصلتکنولوژیوشرقیسرپوشیدهھایبازارمعماریازشدهترکیبزیبِایھایدیدنازوشد

بناماروپاکالسیکوبزرگتاُتردیدنبھمنجرگالریاینمسیرادامھکھطوریبردخواھیملذتاروپادراقتصادیقطب
اسکاال میشود کھ از آن بھ عنوان قطب فرھنگی شھر قرن نوزدھم یاد میگردد  انتقال گروه بھ ھتل و استراحت.

ھتل،بھانتقالژنوبھورودلوزانزیبایشھرازبازدیدراهبینبود،خواھیمسوئیسبھسفرآمادهزودصبحھشتم:روز

اندکی استراحت بازدید از مرکز شھر، دریاچھ و فواره معروف ژنو، صرف شام و استراحت.

آریانا، میدان صندلی شکستھ و …گشت شھر ژنو بازدید از مقر سازمان ملل، موزهروز نھم:

بھ فرودگاه ژنو جھت پرواز بھ ایران و پایان سفر.صبح ھنگام، تحویل اتاقھای ھتل و انتقال گروهروز دھم:

خدمات پیش بینی شده در طول سفر:
صبحانھباھمراه*4ھایھتلرزرو

شینگنویزایاخذ
بالعکسوھتل/فرودگاهانتقالیھای
سفرطولدرھمراهزبانفارسیراھنمای
سفرطولتمامبرایایتالیاییبرتورومجربرانندهبامجھزتوریستیاتوبوس
مسافرتیبیمھپوشش

سفرطولدرنشدهبینیپیشخدمات
شاموناھارغذاییھایوعده

بلیط ھای بین المللی رفت و برگشت
توریستیسایتھایوھاموزهورودیھ

ھزینھ روادید
روزه١کروزمینی

سفردرشخصیخریدھای

میباشد.نفر25توردرکنندگانشرکتحداقل

Dblیوروتختھ:٢اتاقدرنفرھر = 1.880
Tpl=1.790یوروتختھ:٣اتاقدرنفرھر
Sgl=2.340یوروتختھ:١اتاقدرنفرھر

بلیط ھای رفت و برگشت+
شیراز - استانبول/ ناپل - ژنو/ استانبول/ شیراز
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