
 

 

  MSC SPLENDIDAکروز با شکوه  روز سفر دریایی به اروپا با 31

 ، فرانسه، مالتا و ایتالیااسپانیا، پرتغالکشور  5بازدید از و 

پالرمو در سیسیل ایتالیا، ، مارسی فرانسه، جنوا و رم ایتالیاو دیدار از ت در کشتی کروز اقامشب  7شب بارسلون +  3 +لیسبونشب  1

 شب بارسلون اسپانیا 3پایتخت کشور مالتا+ والتا 
 

 
 

 تومان 3.992.222 + یورو 0992 و کابین بالکن دار دو نفره قیمت برای هر نفر در اتاق

 

 خدمات:

 شب اقامت 1با صبحانه،  لیسبونستاره در  4شب اقامت در هتل  3داخلی،  و پروازهای بین المللی ،ویزا

و  شتتی همتراه بتا صتبحانه، ناهتار، شتا       کشب اقامت در  7هتل چهارستاره در بارسلون با صبحانه، در 

شب اقامت در هتل چهار ستاره بارستلون بتا    1دیدنی، نمایش های امکانات تفریحی و سرگر  کننده و 

تتا ست     یمه مستافرتی  ب گشت نیم روز، 5،ترانسفرهای فرودگاهی و بندری گشت نیم روز،  4صبحانه، 

 همراهی راهنمای مجرب از ایرانیورو،  550555

 :برنامه سفر

سپس پرواز بته پرتاتا و ورود بته لیستبون و انت تا  بته هتتلو اقامتت در          و 1335ماه اسفند  35، شنبهدوامداد ب 55:55، در ساعت فرانکفورتپرواز از تهران به  روز اول:

روز  روز آزاد در لیستبونو اقامتت در لیستبونو    روز سوم:لیسبون، پایتخت غربی ترین کشور اروپا، اقامت در لیسبونو  شهر جاذبه های گشت آشنایی با روز دوم:و لیسبون

تتر  هتتلو گشتت آشتنایی بتا جاذبته هتای         روز پنجم::  انت ا  به فرودگاه و پرواز از لیسبون به اسپانیاو ورود به بارسلون و انت ا  به هتلو اقامتت در بارستلونو   چهارم:

متیددی خواهتد    5552و سا  اتما  بنتا   1885گردشگری بارسلون همچون کلیسای ناتما  ساگرادا فامیلیا اثر معمار برجسته آنتونیو گائودی، شروع ساخت کلیسا در سا  

 ورود روز شش:: در کتروزو  اقامت  ریحی کشتیوو استفاده از امکانات و برنامه های تف "ا  اس سی اسپلندیدا"شتی بارسلون جهت سوار شدن به کسپس انت ا  به بندر وبود

جنوا در شما  ایتالیاو امکان بازدید از جاذبته هتای گردشتگری    ورود کروز به بندر روز هفت::  اقامت در کروز به فرانسه، بندر مارسیو بازدید از جاذبه های گردشگریوکروز 

ورود  ::روز نهن و بازدید از جاذبه های گردشگری شهر ر ، پایتخت امپراطوری ر  باستتانو اقامتت در کتروز   ورود کروز به بندر ر و ت:: روز هشو )اختیاری(و اقامت در کروز

ورود کتروز بته والتتاو بازدیتد از جاذبته هتای        ::روز دهن و کروز به جزیره سیسیل ایتالیا، بندر پالرموو امکان بازدید از جاذبه های گردشتگری )اختیتاری(و اقامتت در کتروز    

طی مسیر کروز بر آبهای نیلگون دریای مدیترانه، از جنوب ایتالیا به سوی غرب و کشور استپانیاو استتفاده از امکانتات و برنامته      :روز یازدهاو اقامت در کروز گردشگری مالت

تتر  هتتل و انت تا  بته      ::روز سنیدده و بازگشت کروز به بندر بارسلون اسپانیا، انت ا  به هتتلو اقامتت در بارستلون    ::روز دوازدههای سرگر  کننده و تفریحی کروزو 

 تهرانوپرواز به و سپس  1332فروردین  15روز شنبه  18:45فرودگاه و پرواز از بارسلون به مونیخ در ساعت 
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