
 
 

 

  ایتالیا - سوییس تـور  

 TC22104 

 رمشب  3 – لوزانشب  3

 1401 خرداد 81 ات 12

 نفر  16تور:   تشکیلحداقل تعداد افراد برای  

 برنامه سفر
 

 تحویل بارو  ژنو فرودگاه ورود به 

 در شهر لوزان  یا مشابه Movenpickه ستار 4انتقال به هتل 

 لوزاناقامت شب در 

 نقل عمومی(  حمل و و موزه المپیک )با  سنت فرانسواز جامع، میدان یکلیسااز بافت قدیمی شهر،  دبازدی لوزان:  پانورامیک شهر گشت

گرویر وسطایی  قرون  روستای  به  انتقال  سازی،  سپس،  کارخانه شکالت  از  مونترو.   بازدید  زیبای  شهر  از  بازدید  ادامه  در  اتوبوس   و   )با 

 (اختصاصی

 اقامت شب در لوزان

 روز آزاد در لوزان 

 اقامت شب در لوزان

 رمبرای پرواز به ژنو انتقال به فرودگاه تحویل اتاقها و 

 ستاره   4انتقال به هتل ورود به فرودگاه رم و 

 رم اقامت شب در 

گرفتن در  با قرار    کلوسئوم بازدید از بنای    توجه مهم:)  ومسئبنای کلوو    طاق کنستانتینرم: بازدید از رم باستان، پانورامیک شهر  گشت

 ( پذیر است و به خاطر مسایل امنیتی ممکن است تا یک ساعت و نیم طول بکشد.  صف امکان

 و مکان های دیدنی آنشهر  این  ، حرکت به سمت واتیکان برای بازدید از  ظهر بعد از

 اقامت شب در رم

  

 لوزان  -  تهران                                                 روز اول

 لوزان  -  گرویر – لوزان                                       دومروز 

 لوزان                                                            روز سوم

   رم - لوزان                                                  روز چهارم

 رم           پنجم                                                   روز 



 

 رم روز آزاد در  

 رماقامت شب در  

 ایران بازگشت به    برای  رم ها و انتقال به فرودگاه    تحویل اتاق

 

 خدمات تور : 

، بیمه مسافرتی با پوشش  لوزانترانسفرهای فرودگاهی در  ستاره با صبحانه، راهنمای فارسی زبان همراه تور از ایران، 4هتل اقامت در 

 کرونا ، انجام گشت شهری طبق برنامه ارائه شده . 

 هزینه تـور :  

 یورو  + نرخ پرواز  1290نفر در اتاق دو تخته :  

 پرواز  یورو + نرخ  1750نفر د ر اتاق یک تخته: 

 یورو + نرخ پرواز  1280 نفر د ر اتاق سه تخته:

 یورو + نرخ پرواز  440 سال )بدون تخت(: 4کودک تا 

 یورو +  نرخ پرواز  970سال )با تخت اضافه(:   11 -4کودک 

 این تور شامل موارد زیر نیست 

و هر مورد دیگری که در برنامه ذکر نشده  هزینه ویزا و وی اف اس المللی، لغو تور، مالیات شهری، هزینه های شخصی،   هزینه ریالی پرواز بین

 است. 
 

 توجه مهم: 

و حتی ایرالین این تور ممکن است مشمول تغییر واقع گردند که در این صورت مراتب قبل از   هتل های معرفی شدهبرنامه سفر شما ،  

 سفر و در اسرع وقت به اطالع مسافرین خواهد رسید.  

ا احتمال دارد که راهنمای تور بر حسب شرایط آب و هوایی، ترافیک و سایر مسائل، اماکن مورد بازدید را تغییر داده و یا اجبارا مواردی ر

 از گشت ها حذف کند. 

 به امید دیدار شما در سفرهای بعدی تِک تراول 
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 رم              ششم                                               روز 

 تهران  -  رم              هفتم                                      روز 
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