اﻋﺘﺒﺎر از 9 :ﺧﺮداد 98
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎ 9 :ﺧﺮداد 98
ﭘﺮواز :ﺗﺮﮐﯿﺶ اﯾﺮﻻﯾﻦ

ﺗﻮر ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻮﻧﯽ ﻟﺘﻮﻧﯽ

ژﯾﻮار

ﻫﺸﺖ روز و ﻫﻔﺖ ﺷﺐ

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 02154795000 :
http://www.zhivartour.com

ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ:
ﻫﺘﻞ

ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ

دو ﺗﺨﺘﻪ

ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺗﺨﺖ

ﮐﻮدک ﺑﺪون ﺗﺨﺖ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮر:

ﺳﺎ

ﺗﻮر ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ،اﺳﺘﻮﻧﯽ و ﻟﺘﻮﻧﯽ ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ) (lithuniaاﺳﺘﻮﻧﯽ ) (estoniaو ﻟﺘﻮﻧﯽ ) (latviaﺳﻪ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ در اروﭘﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﻧﮕﯿﻦ ﺑﯽﻣﺜﺎل اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از آب
و ﻫﻮای ﻣﻨﻄﻘﻪ درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ دﯾﺪه اﯾﺪ .آﺑﮕﯿﺮﻫﺎی آرام ،ﺟﺰاﯾﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﮑﺮ ،درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی
وﺳﯿﻊ در ﮐﻨﺎر ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ،اﺳﺘﻮﻧﯽ وﻟﺘﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی

ﻣﺎ

ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﻫﺎی زﯾﺎدی را دﯾﺪه اﻧﺪ و از ﺣﻮادث ﺑﺴﯿﺎری
ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده اﻧﺪ .ﺗﻮر ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺗﻮر اﺳﺘﻮﻧﯽ و ﺗﻮر ﻟﺘﻮﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎصﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻔﺮی وﯾﮋه ﺑﻪ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را از آﻧﺠﻪ دﯾﺪه اﯾﺪ روﺑﺮوی ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش

ﻧﻪ

ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ و ﮔﺸﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ :
اول

ﮐ

از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ وﯾﻠﻨﯿﻮس ﻣﯽرﺳﯿﻢ .وﯾﻠﻨﯿﻮس ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  1500ﺑﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﺮ ﻗﺮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺮﻗﯽ  ،ﮔﻮﺗﯿﮏ و رﻧﺴﺎﻧﺲ و  ...ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎروک اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .وﻗﺖ آزاد ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن

دوم

ﺎﯾﺎ

اﻗﺎﻣﺖ در وﯾﻠﻨﯿﻮس

ک

ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  3ﺳﺎﻋﺖ از روز دوم را ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ وﯾﻠﻨﯿﻮس ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪم زدن در آن ﻗﺮن
 19-16ﻣﯿﻼدی را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ وﯾﻠﻨﯿﻮس ﮐﻪ روی ﺗﭙﻪ ای ﺑﺎﻻی ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد  ,ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺪﯾﻤﯿﻨﺎس ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ آن،
داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻠﻨﯿﻮس ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﻋﻠﻢ و روﺷﻦ ﻓﮑﺮی     ﺳﺖ ،ﺗﺎﻻر اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻬﻮدی ﻫﺎ و دروازه ﺳﭙﯿﺪه دم از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎزدﯾﺪی ﻣﺎ در
روز دوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺖ آزاد ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﺮاﮐﯽ ﮐﻪ در  37ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی وﯾﻠﻨﯿﻮس ﻗﺮار دارد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و از ﻗﻠﻌﻪ ی آن ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻣﻮزه ی ﺟﺬاﺑﯽ در وﺳﻂ ﺟﺰﯾﺮه ی ﮔﺎﻟﻮ ﺷﺪه و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﻨﯽ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ،در 2ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد و ﻟﺬت روز ﻣﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﺑﺮای ﺷﺐ ﺑﻪ وﯾﻠﻨﯿﻮس ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ

ﺳﻮم
ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ از ﻫﺘﻞ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ  140ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از وﯾﻠﻨﯿﻮس ﺑﻪ
آن ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ .و از ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ )ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺮن 13و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮداری ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎزﯾﻠﯿﮏ( ﻏﺮوب
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﺷﺐ در وﯾﻠﻨﯿﻮس اﻗﺎﻣﺖ دارﯾﻢ.

ﭼﻬﺎرم
روز ﭼﻬﺎرم ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ رﯾﮕﺎ در ﮐﺸﻮر ﻟﺘﻮﻧﯽ راه ﻣﯿﻔﺘﯿﻢ و وﻗﺖ آزاد در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﻗﺮار دارد .اﻗﺎﻣﺖ در رﯾﮕﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﯾﺎک
www.kayakweb.ir

ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ روزﻣﺎن را ﺑﺎ ﻗﺪم زدن و ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی در رﯾﮕﺎ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.در ﺣﯿﻦ ﮔﺸﺖ از ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ دام ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺘﺮ،
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،دروازه ﺳﻮﺋﺪی ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﺟﺎﮐﻮب  ،ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ رﯾﮕﺎ ،ﺑﻨﺎ ﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎ  ،رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻮرﻣﺎﻻ ﮐﻪ در  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی رﯾﮕﺎ ﻗﺮار دارد ﻣﯽروﯾﻢ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺎﺣﻞ و اﺳﭙﺎ ﺣﻮزه ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ  ،آﺑﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻣﺎﺳﻪ درﻣﺎﻧﯽ  ،ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎی
ﺷﻨﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺑﻪ رﯾﮕﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ

ﺷﺸﻢ
ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﻟﯿﻦ در اﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﯿﺮوﯾﻢ وﻗﺖ آزاد ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻦ

ﺳﺎ

ﻫﻔﺘﻢ

ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺪم زدن در ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻟﯿﻦ ﻗﺮن  14و  15ﻣﯿﻼدی را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎخ و ﻗﻠﻌﻪ ﺗﻮﻣﭙﯽ ،ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮداری ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ارﺗﻮدوﮐﺲ روﺳﯽ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻧﻮﺳﮑﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮔﻨﺒﺪی ﺗﺎﻟﯿﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی

ﻫﺸﺘﻢ

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﻮر :

ﻧﻪ

ﻣﺎ

اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ.ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ .وﻗﺖ آزاد در اﺧﺘﯿﺎر اﻗﺎﻣﺖ در ﺗﺎﻟﯿﻦ

ﮐ
ﺎﯾﺎ
ک
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﯾﺎک
www.kayakweb.ir

