
اف ال یپ یباز دانشگاه ا یدرها به مناسبت روز    

وریشهر 32و  32 یروزها  

: کند یت ک تراول برگزار م  

سیهر لوزان سوئسفر پنج روزه به ش  

تومان 2993333+  وروی 598سفر:  نهیهز  

لوزان به  کیتکن یدانشگاه پل یدرها ییبازگشا       

 روی اساتید، دانشجویان و عالقھ مندان   
EPFL 

 
از برترین دانشگاه ھای دنیا در رتبھ بندی بین المللی

https://www.techtraveliran.com 

https://www.epfl.ch/campus/events

@ techtraveliran
☎22895299

Open Door Event

September 2019 15 & 14



 ???

 سفری پنج روزه بھ سوئیس با اقامت در شھرزیبای ِ لوزان

به اقدام وریشهر چهار و ستیب و سه و ستیب یروزها در خود، سیتاس سالگرد نیپنجاهم مناسبت به ال، اف یپ یا دانشگاه 

.کرد خود یدرها گشودن 

و آموزان دانش ان،یدانشجو د،یاسات یبرا تیموقع نیبهتر است، آزاد عموم یبرا و شد خواهد برگزار گانیرا که دادیرو نیا 

.است یعلم یها رصهع به مندان عالقه 

جذب یبرا یعلم یها قطب یمعرف و دانشگاه نیا یرفاه و یفرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش یها فضا با ییآشنا اتفاق نیا از هدف 

.است یفن یها رشته دوستداران 

ژه،یو یدهایبازد ،یآموزش یعلم یها کارگاه ها، کنفرانس در شرکت روز دو نیا ر ه ددش گرفته درنظر یها تیفعال جمله از 

.نهاستیا از شیب و کننده سرگرم یها برنامهو یباز 

یها سوخت از استفاده 0202 سال تا که است عهدمت و بوده فعال اریبس ستیز طیمح عرصه در  دانشگاه نیا د،یبدان است جالب 

. برساند صفر به را یکربن 

طیمح حفظ در را یبلند گام ته،یسیالکتر و گرما سرما، دیتول در ریدپذیتجد یها یانرژ از استفاده با تا است تالش در موسسه نیا 

.بردارد خود رامونیپ  

 !دینده راه خود به دیترد است، جهان سراسر از دکنندهیبازد هزار یس از شیب زبانیم که روزه دو ییگردهما نیا در شرکت یبرا 

لوزان کیتکن یپل دانشگاه صحنه پشت بر ینگاه یبرا فرصت نیبهتر  

و  چهار شب اقامت در هتل چهارستاره زیباى استارلینگ واقع در ساحل دریاچه لمان
مشرف به دانشگاه اى پى اف ال

دانشگاه باز  یک روز بازدید از دانشگاه اى پى اف ال در روز درب
عمومى نقلیه  یک روز بازدید از لوزان با وسایل

در  یک روز بازدید از شهر مونترو، روستاى گرویر و کارخانه شکالت سازى مشهور
بروك با اتوبوس

شهرى عمومى  کارت پنج روزه حمل و نقل رایگان با وسایل نقلیه
تور پایان  راهنماى تور از ابتدا تا

ویزا هاى  هزینه
ترانسفرها 

ر:    هزینه هاى تو

نفر در اتاق 2 تخته: 895 یورو + 3990000 تومان 
نفر در اتاق 1 تخته: 1150 یورو + 3990000 تومان 

کودك تا دوسال: 190 یورو + 400000 تومان  
کودك 2 تا 4 ساله (بدون تخت): 460 یورو + 2990000 تومان

کودك 4 تا 11 ساله (با تخت اضافه): 650 یورو + 2990000 تومان




