
 
 

 

 پرتغال  – ااسپانی – یس ئسوتـور  
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 شب لیسبون 3 – شب بارسلون 3 – لوزانشب  4

 1401 تیر 26 ات 16

 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 حمل و با و موزه المپیک ) سنت فرانسواز جامع، میدان کلیسااز بافت قدیمی شهر،  د بازدیلوزان: شهر  نیم روزی در پانورامیک گشت

 عمومی(  

 اقامت شب در لوزان

 یک روز گشت کامل: انتقال به روستای قرون وسطایی گرویر و بازدید از کارخانه شکالت سازی )با اتوبوس اختصاصی( 

 بعد از ظهر، بازدید از شهر زیبای مونترو 

 لوزاناقامت شب در 

 روز آزاد در لوزان 

 اقامت شب در لوزان

 برای پرواز به بارسلون ژنو انتقال به فرودگاه تحویل اتاقها و 

 ستاره   4انتقال به هتل 

 بارسلوناقامت شب در  

  بازدید از محله گوتیک، فواره های مونت جویس، پارک گوئل، خیابان دیاگونال، ال رامبال، بندر بارسلون و کلیسای معروف ساگرادا فامیلیا

 صورت امکان()در 

 اقامت شب در بارسلون 

 

 لوزان  -  تهران                                                 روز اول

 لوزان                                                             دومروز 

 لوزان  - مونترو  -گرویر  -لوزان                             روز سوم

   لوزان                                                          روز چهارم

 بارسلون                                                         ششمروز 

 بارسلون   -ژنو  -لوزان پنجم                                      روز 



 

 روز آزاد در بارسلون 

 ون ل اقامت شب در بارس

 لیسبون تحویل اتاقها و انتقال به فرودگاه برای پرواز به 

 ستاره  4انتقال به هتل 

 اقامت شب در لیسبون

 ومرسیو محله بایکسا، میدان مارکیز دو پُمبال و  پراسا دو کپانورامیک شهر لیسبون و بازدید از  گشت  

 سائو جرج بعد از ظهر بازدید از تپه و قلعه  

 اقامت شب در لیسبون

 لیسبون روز آزاد در  

 لیسبون اقامت شب در  

 ایران بازگشت به    برای  لیسبونها و انتقال به فرودگاه    تحویل اتاق

 خدمات تور : 
ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا، انجام    ایران،ستاره با صبحانه، راهنمای فارسی زبان همراه تور از    4اقامت در هتل  

 ، پرواز داخلی  گشت شهری طبق برنامه ارائه شده

 هزینه تـور :  

 یورو  + نرخ پرواز  2190نفر در اتاق دو تخته :  

 یورو + نرخ پرواز  2720نفر د ر اتاق یک تخته: 

 یورو + نرخ پرواز  2180 نفر د ر اتاق سه تخته:

 یورو + نرخ پرواز  570 سال )بدون تخت(: 4کودک تا 

 یورو +  نرخ پرواز  1680سال )با تخت اضافه(:   11 -4کودک 

 این تور شامل موارد زیر نیست 

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

 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. 

 ل به امید دیدار شما در سفرهای بعدی تِک تراو

 021 22895299تلفن :  4،  طبقه اول واحد 1343آدرس: تهران، خیابان شریعتی، باالتر از ظفر، ساختمان سهیل، پالک 

www.techtraveliran.com         info@techtraveliran.irEmail :  
 

 هفتم                                                       بارسلون  روز

 لیسبون  -  هشتم                                            بارسلون روز

 نهم                                                          لیسبون  روز

 دهم                                                          لیسبون  روز

 تهران  -لیسبون          یازدهم                                     روز
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