
Our
Summer in Europe

مثلث طالیی ٢

12A  تور شماره

تور 

ایتالیا- سوئیس - فرانسھ
 (10 روز /  9 شب)

شیراز/ رم (٢ شب) - رم/ ونیز ( ١ شب) - ونیز/ میالن (١ شب) - میالن/ ژنو
(٢ شب) / ژنو/ پاریس( ٣ شب) 



روز اول: شیراز - رم
دیدار و استقبال راھنمای آژانس فرھنگی سبط تور از گردشگران کانون وکالی فارس در فرودگاه 

بین المللی شیراز جھت پرواز بھ ایتالیا شھر رم  از طریق استانبول و آغاز سفر مثلث طالیی 2 
"ایتالیا - سوئیس - فرانسھ" ورود بھ رم انتقال گروه از فرودگاه لئوناردو داوینچی بھ ھتل، پس 
از تحویل اتاقھا  بازدید از شھِر موزه ھای روباز، مانند Colosseo یا کولیزه تاُتر رومیھا (محل 

مبارزات گالدیاتورھا) طاق پیروزی کنستانتین، و پیاده روی در سایتھای باستان شناسی حفاری 
شده بنام  Foro Romano سپس دیدار از میدان ونیز، میدان شھرداری کمپیدولیو اثر میکل 

آنژ،اقامت در ھتل.

روز دوم: رم
صبح زود بازدید از واتیکان کوچکترین کشور مستقل جھان، میدان و کلیسای سان پیتر اثر میکل 
آنژ، سپس  مالقات با کانون وکالی شھر رم و متعاقباُ در صورت امکان بازدید از کاخ دادگستری 

جمھوری ایتالیا، بعد از ظھر ادامھ بازدید از سایتھای میدان ناوونا، میدان اسپانیا و چشمھ عشاق یا 
 تروی صرف شام و اقامت در ھتل.
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روز سوم: رم - ونیز
صبح زود پس از صرف صبحانھ تحویل اتاقھا و حرکت بسوی ونیز گشت شھر بصورت ترکینگ، 
شھر ونیز اصوالُ با مقیاس و نیازھای فرھنگ مادی و معنوی انسانھا طراحی شده 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.
شھر ونیز بافتھ شده یا بھتر گفتھ باشیم  تنیده شده از 180 جزیره با اتصال سازه ھای دریایی بھ 
خشکی با قدمتی برابر با 1800 سال میباشد، شھری با عناصر معماری شرقی، ترکیب پنجره 
ھای دو دری و سھ دری با طاقھای جناغی، بناھای عمومی شھر 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، استراحت در ھتل.
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روز پنجم: ونیز - میالن 
سفر بھ میالن با اتوبوس مجھز توریستی در اختیار، ورود بھ میالن، اولین بازدید از میدان 
Duomo و از کاتدرال شھر میالن، ساختھ شده بھ سبک معماری گوتیک قرن چھاردھم، کھ بھ 
 Umberto I عنوان قطب مذھبی شھر میباشد دیدن خواھیم کرد، پس از آن وارد گالری بزرگ
خواھیم شد و از دیدن زیباِیھای ترکیب شده از معماری بازار ھای سرپوشیده شرقی و تکنولوژی 
حاصل از انقالبات صنعتی با عنوان قطب اقتصادی در اروپا لذت خواھیم برد.  طوری کھ ادامھ مسیر 
این گالری  منجر بھ تاُتر بزرگ و کالسیک اروپا بنام اسکاال میشود کھ از آن بھ عنوان قطب 

فرھنگی شھر قرن نوزدھم یاد میگردد انتقال گروه بھ ھتل و استراحت.
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روز چھارم: ونیز 

گذر آھستھ قایقھا، تماشای کلیساھا، عمارتھا، خانھ ھای معلق آبی، پلھای خمیده ارتباطی، 
ھیاھوی بازار و کاالی دستی، با دور نمایی از رنگ و زیبایی و مستی، گذر گردشگر در کوچھ 
آبھای رھیده، ورودش بھ یک میدان باشکوه آرمیده، بنام سان مارکو مقدس، نقطھ عطف انسان 
و طبیعت، بدین منوال احساس تعلق خاطر بیننده بھ این فضای دلپذیر، در زمان و مکان تبدیل بھ 

امری اجتناب ناپذیر می گردد. 

صرف خوراکھای تیپیک محلی در رستورانھای شاعرانھ ونیزی از سوی دیگر سبب ارتقاء کیفی 
سفرھای فرھنگی در این شھر میگردد.
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روز ششم: میالن - ژنو

صبح زود آماده سفر بھ سوئیس خواھیم بود، بین راه بازدید از شھر زیبا و ھنری لوزان دیدار 
خواھیم داشت، ورود بھ ژنو انتقال بھ ھتل، پس از اندکی استراحت از مرکز شھر، و از دریاچھ و 

 فواره معروف جت دیو ژنو بازدید بعمل خواھیم آورد صرف شام و استراحت در ھتل.

روز ھفتم: ژنو 
 گشت شھر ژنو را با بازدید از میدان صندلی شکستھ آغاز خواھیم نمود، سپس در صورت 
ممکن دیدار از  مقر سازمان ملل را خواھیم داشت(مجوز ورود در محل انجام میگیرد) و بعد 
موزه آریانا. بعد از ظھر دیدار از مرکز تاریخی و قدیمی ژنو را خواھیم داشت ھمراه با جاذبھ 
ھای متنوع مانند خانھ ھای قدیمی، میدان Bourg- de- four و بویژه کلیسای معروف 
سنت پیتر را در برنامھ خواھیم داشت ھمراه با موزه باستانشناسی، آرامگاه زیرزمینی و 
معماری خارق العاده ای کھ ترکیبی از سبکھای رومانسکی، نئوکالسیک یونانی و گوتیک می 
باشد، سپس ترکینگ یا پیاده روی در کنار دریاچھ زیبای ژنو را اجراء خواھیم نمود. صرف 

 شام و استراحت در ھتل.



روز ھشتم: ژنو - پاریس
پس از صرف صبحانھ و تحویل اتاقھا ژنو را بھ قصد کشور فرانسھ، شھر پاریس ترک خواھیم 

کرد، بین راه ضمن لذت بردن از مناظر طبیعی، راھنمای فرھنگی در مورد خالصھ ای از سفر، 

نکات مھم و کلیدی بخش میراث فرھنگی و تاریخی, منابع طبیعی و انسانی موجود در کشورھای 

ھدف گردشگری گفت و شنود با گردشگران را خواھند داشت سپس در مورد شھر پاریس و تولید 

محتوای آن بحث و گفتگو و دیالوگ برگزار خواھد شد. صرف ناھار بین راه.

ورود بھ پاریس جابجائی در ھتل، استراحتی کوتاه سپس بازدید از طاق پیروزی ناپلئون، میدان 

 کنکورد، گشت شانزه لیزه، شب اقامت در ھتل.
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روز نھم: پاریس 
برنامھ گشت امروز پاریس عبارتست از : بازدید از  کاخ موزه ھای لوور، کلیسای نوتردام، بعد از 
ظھر استفاده از قایقھای شیشھ ای جھت آشنائی با پاریس قدیم از طریق شناور بر روی رود سن 

سپس وقت آزاد جھت خرید سوغاتی، شب استراحت در ھتل.

روز دھم: پاریس - شیراز

صرف صبحانھ، تحویل اتاقھا و انتقال 
گروه بھ فرودگاه شارل دگل پاریس و 
پرواز بھ ایران از طریق استانبول و پایان 

سفر.
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روز دھم: پاریس - شیراز

صرف صبحانھ، تحویل اتاقھا و انتقال گروه بھ فرودگاه شارل دگل پاریس و پرواز بھ ایران از 
طریق استانبول و پایان سفر.
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Have a safe trip

 N.3#14- Nikray Str. Kazerun Str. Mirdamad Blvd. Tehran,
Pc: 1919914587

Tel: +98 21-22220772 - 22265285  Fax: +98 21-22262615
Email: info@iransebttour.com

www.iransebttour.com

http://www.iransebttour.com
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