
برنامه روزانهروزهای سفر

پرواز از فرودگاه تهران به سمت پاریس به شماره پرواز W5 106  ساعت 06:45

 ورود به پاریس ساعت 10:20

 انتقال به هتل 4 ستاره

 صرف صبحانه در هتل- انتقال به فرودگاه

پرواز از پاریس به نیس – گشت شهری نیس و موناکو

ترانسفر به جنوا

انتقال به کشتی کروز ساعت 12:00واستقرار در کابین

حرکت کشتی کروز به سمت چیویتاویکیا ساعت 18:00

ورود به  چیویتاویکیا  ساعت 07:00 صبح

توقف  کشتی کروز  در چیویتاویکیا

حرکت  کشتی کروز از  چیویتاویکیا  به سمت پالرمو ساعت 17:00

توقف کشتی کروز در پالرمو

 توقف کشتی کروز در والتا

ورود  کشتی کروز به والنسیا ساعت09:00

توقف کشتی کروز در والنسیا

حرکت کشتی کروز از والنسیا به سمت مارسی )فرانسه( ساعت16:00

توقف کشتی کروز  در مارسی

حرکت کشتی کروز  از مارسی به سمت جنوا ساعت 20:00

 انتقال به میالن
  گشت داخل شهر میالن

یکشنبهروز دوازدهم
10 

مرداد
31-J ul

 ترک هتل ساعت 08:30 صبح–ترانسفر به فرودگاه

 W5111 پرواز ساعت 11:45 به شماره پرواز 

ورود به تهران ساعت 19:10  به وقت محلی

31J تیر ul-21

حرکت کشتی در آبهای مدیترانه به سمت والنسیا)اسپانیا(

4 

مرداد
25-J ul

جمعهروز سوم
 1

مرداد
J ul-22

شنبهروز چهارم
2 

مرداد
23-J ul

ورود  کشتی کروز  به پالرمو ساعت 09:00 صبح

حرکت  کشتی کروز از پالرمو به سمت والتا )مالتا( ساعت 15:00

پنجشنبهروز نهم
7 

مرداد
28-J ul

سه شنبهروز هفتم
5 

مرداد
26-J ul

چهارشنبهروز هشتم
6 

مرداد
27-J ul

دوشنبهروز ششم

 ورود  کشتی کروز به والتا ساعت 08:00

شنبهروز یازدهم
9 

مرداد
30-J ul

جمعهروز دهم
8 

مرداد
29-J ul

ورود  کشتی کروز به جنوا ساعت09:00– ترک کشتی کروز انتقال وسایل به اتوبوس

 انتقال به هتل 4 ستاره

ورود  کشتی کروز به مارسی ساعت13:00

حرکت  کشتی کروز از والتا ساعت 17:00

 صرف صبحانه در هتل- گشت شهری پاریس

انتقال به هتل

تاریخ سفر

صبحانه در هتل- ترانسفر از هتل بسمت بندرگاه جنوا

یکشنبهروز پنجم
3 

مرداد
24-J ul

30J تیرچهارشنبهروز اول ul-20

پنج شنبهروز دوم


