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پاریس

گشت عبوری در شهر پــاریس شامل خیابان شانزه الیزه  -ساختمان اپرا ،میدان کنکورد و میدان اتوال و ورود به برج ایفل
 ، Tower Eiffelبازدید و عکاسی در محوطه Trocadero

بازدید از کاخ و باغ ورسای  Versaillesکاخ ورسای در شهر ورسای در نزدیکی پاریس است.
این کاخ سابقا ً در دهکده ای به همین نام در نزدیکی پاریس قرار داشت اما امروزه این دهکده و کاخ جزء حومه ی پاریس
محسوب میشوند .از سال  ۱۶۸۲تا سال  ۱۷۸۹که به اجبار انقالبیون ،خانواده ی سلطنتی به پاریس منتقل شدند ،این کاخ
محل زندگی و دربار حکومتی شاهان فرانسه در تابستان بود .معاهده ی ورسای که به جنگ جهانی اول پایان داد در این
کاخ منعقد شده است .این کاخ به عنوان یکی از میراث های جهانی توسط یونسکو انتخاب شده است و آن را خواهر خوانده
ی کاخ شون برون در وین اتریش می نامند .

بازدید از موزه لوور Museum Louvre
موزه لوور پاریس پربازدیدترین موزه جهان است و بیش از  35هزار اثر هنری در هشت بخش مختلف آن نگهداری میشود.
این موزه از سال  ۱۷۹3میالدی تا امروز به عنوان موزه عمومی فعال بوده است و تمرکز آن روی هنر ،تاریخ و فرهنگ
است و آثار بسیاری در این زمینه ها در این موزه جای گرفته اند که از آن جمله می توان به لوح حمورابی ،تابلوی بانوی
صخره ها و تابلوی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی اشاره کرد.ساختمان این موزه قبل از انقالب کبیر فرانسه یکی از کاخهای
سلطنتی بود ،که در آن آثار باارزش هنری نگهداری میشد به عنوان موزه سلطنتی پس از انقالب کبیر ،در سال  ۱۷۸۹موزه

و آثار موجود به مردم فرانسه اهدا شد و در سال  ۱۷۹3تبدیل به موزه ملی فرانسه شد .موزه لوور در فرانسه بخش عظیمی
از آثار تاریخی و باستانی ایران را در دل خود جای داده است که توجه بیشتر بازدیدکنندگان را به خود جلب میکند.
گشت رودخانه سن و سوار بر قایق بازدید بناهای همجوار رودخانه زیبای سن
بازدید از کلیسای قلب مقدس و میدان هنرمندان در محله ی مونت مارت
کلیسای سکره کخ  Sacre Coeurیکی از مهمترین بناهای مذهبی پاریس است .این ساختمان بر بالی تپه ای به نام مونت
مارتر بنا شده و بنا بر گزارش سازمان ملی جهانگردی ،مقام دوم اماکن توریستی فرانسه را به خود اختصاص داده است و
بدین ترتیب پس از کلیسای نوتردام پاریس قرار دارد .این مکان یکی از قدیمی ترین محله های پاریس به شمار می رود .

 4شب پاریس ( ۲گشت نیم روز ۱+گشت تمام روز  ۱ +وعده غذا)
مدت زمان گشت نیم روز 4 :ساعت از هتل به هتل
مدت زمان گشت تمام روز ۸ :ساعت از هتل به هتل

برنامه ی فوق طبق برنامه ی اولیه ی کارگزار تهیه و تنظیم شده است و احتمال جابجایی ،حذف و یا اضافه شدن گشت
ها ،تغییر در هتل ها و همچنین حذف ،کم یا زیاد شدن تعداد وعده های غذایی وجود دارد( .فقط در شرایط اضطراری)
شایان ذکر است که برخی از وعده های غذایی غیر قابل تغییر است.

با آرزوي سفري خوش
شرکت جهانگردی و خدمات گردشگری ققنوس

