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برنامهی سفر

گشت شهر پاریس

گشت عبوری در شهر پــاريس شامل خیابان شانزه الیزه  -ساختامن اپرا ،میدان کنکورد و میدان اتوال و بازدید برج ايفل  ، Tower Eiffelبازدید و عکاسی در
محوطه Trocadero
بازدید از کاخ و باغ ورسای Versailles
کاخ ورسای در شهر ورسای در نزدیکی پاریس است .این کاخ سابقاً 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.
گشت رودخانه سن و سوار بر قایق بازدید بناهای همجوار رودخانه زیبای سن
بازدید از کلیسای قلب مقدس و میدان هرنمندان در محله ی مونت مارت
کلیسای سکره کخ  Sacre Coeurیکی از مهمرتین بناهای مذهبی پاریس است .این ساختامن بر باالی 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 شامر می رود.
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برنامهی سفر
بازدید از کلیسای جامع سگرادا فامیلیا ()Sagrada Familia
این کلیسا را آنتونیو گائودی ( )1926-1828معامر مشهور اسپانیایی طراحی کرد که  ۱۵سال آخر عمرش را به تکمیل این کلیسا پرداخت.
بازدید از پارک زیبای گوئل
پارک گوئل ( )Güell Parcبوستانی شامل عنارص خاص معامری ست که در تپه ال کارمل در منطقه ی گراسیا بارسلون قرار دارد .این بوستان توسط معامر
نامی کاتاالن ،آنتونیو گائودی در بین سالهای  ۱۹۰۰تا  ۱۹۱۴ساخته شده است  .این مجموعه بخشی از کارهای آنتونیو گائودی در میراث جهانی یونسکو محسوب
می گردد.
 بازدید از ورزشگاه ( )Nou Campو موزه ی باشگاه فوتبال بارسلوننیوکمپ ورزشگاه فوتبالی ست که در شهر بارسلون در کشور اسپانیا قرار دارد .این ورزشگاه از زمان احداثش در سال ، ۱۹۵۷محل انجام بازیهای خانگی تیم
فوتبال بارسلونا ست .این ورزشگاه تاکنون میزبان مسابقات بسیاری در رده های باالی بین املللی و میزبان چندین فینال لیگ قهرمانان اروپا بوده است ،که
آخرین آن در سال  1999برگزار گردید .گنجایش این ورزشگاه  ۹۹۳۵۴نفر است ،که آن را به بزرگ ترین ورزشگاه اروپا و یازدهمین ورزشگاه بزرگ دنیا تبدیل می
کند.
 بازدید عبوری از خیابان الس رامبالس Las Ramblasخیـابان الس رامبالس یکی از زیباتــرین خیابان های بارسلون است که هرن منایی افراد مختلف از دیدنی های آن به شامر می رود .این خیابان که طول آن به
حدود 1300مرت می رسد .درحد فاصل میدان مرکزی شهر یعنی میدان کاتالونیا و میدان کریستف کلمب قرار دارد .این خیابان در متام مسیر مملو از جمعیت و
کسانی است که منایش های مختلف و هیجان انگیزی انجام می دهند.
 لذت سوار شدن تله کابین مونت خوییک Montjuicمدت زمان گشت نیم روز 4 :ساعت از هتل به هتل
مدت زمان گشت متام روز 8 :ساعت از هتل به هتل

تغي� در هتل ها و
مهم  :برنامه ی فوق طبق برنامه ی اولیه ی کارگزار تهیه و تنظیم شده است و احتمال
جابجا� ،حذف و یا اضافه شدن گشت ها ،ی
ی
ین
غذا� یغ� قابل
غذا� وجود دارد( .فقط در ش�ایط اضطراری) شایان ذکر است که برخی از وعده های ی
همچن� حذف ،کم یا زیاد شدن تعداد وعده های ی
تغی� است.
ی
با آرزوي سفري خوش
ش�کت جهانگردی و خدمات گردشگری ققنوس
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