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ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ

دو ﺗﺨﺘﻪ

ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺗﺨﺖ

ﮐﻮدک ﺑﺪون ﺗﺨﺖ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮر:

ﺳﺎ

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮر ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن-اﺗﺮﯾﺶ-ﭼﮏ-آﻟﻤﺎن در اﯾﻦ ﺗﻮر ﺳﻔﺮ ﻣﺎ از ﭘﺎرﯾﺲ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﺷﻬﺮ ﺑﻮداﭘﺴﺖ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد،
ﺷﻬﺮ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و آبﺗﻨﯽ در ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﮐﻨﺎر رود داﻧﻮب .ﭘﺲ از ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺟﻮاﻫﺮات ﺳﻠﻄﻨﺘﯽاش و ﭼﺸﯿﺪن ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﺧﻮﺷﻤﺰه آن ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺮک

ﻣﺎ

ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ زﯾﺒﺎ و ﭘﺮﻧﺸﺎط اﺗﺮﯾﺶ ﻣﯽروﯾﻢ .در ﻣﯿﺎن ﺑﺮجﻫﺎی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی
ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش دﯾﻮاری ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺎ ﻗﺪم زدن در ﺑﺎغﻫﺎ و ﮐﺎخ ﺷﻮنﺑﺮون و ﮐﺎخ
ﺑﻠﻮدر زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺠﯿﺐزادﮔﺎن اﺗﺮﯾﺸﯽ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺲ از آن در ﺑﺎغ وﺣﺶ وﯾﻦ و ﭘﺎرک ﭘﺮﯾﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺮخ و ﻓﻠﮏ ﺑﺰرﮔﺶ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ

ﻧﻪ

ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﭘﺮاگ ﺷﻬﺮﯾﺴﺖ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻓﺮاوان ﮐﻪ اروﭘﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﺳﺖ .ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺮاگ و ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ آن ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪهاﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭘﻞ ﭼﺎرﻟﺰ و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺑﺎغوﺣﺶ و ﻫﻤﻨﻮا ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ رﻗﺼﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﺧﻮد ،ﺷﻬﺮی اﺷﺮاﻓﯽ در آﻟﻤﺎن ﻣﯽروﯾﻢ .ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺷﻬﺮی ﻣﺪرن و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﯾﻦﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه .ﯾﺎ ﻋﺮض ادب ﺑﻪ

ﮐ

ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ،ﮔﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهروی در ﺟﻨﮕﻞ ﺷﻬﺮی ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت و دﯾﺪن ﺑﺎغ ﮔﯿﺎﻫﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺎﻟﻢ،

ﺎﯾﺎ

دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن رد و ﭘﺎی ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻨﺖ ﺑﺎرﺗﻮﻟﻮﻣﯿﻮ ،دﯾﺪار از آﺛﺎر دوره روﻧﺴﺎﻧﺲ در ﻣﻮزه اﺷﺘﺪل و ﻧﻤﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺷﻬﺮ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮج اﺷﻨﻬﺎﯾﻤﺮﺳﻔﺮﻣﺎن را ﺟﺬاب و ﺧﺎﻃﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ و ﮔﺸﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ :

ک

روز اول

ﺳﻔﺮ را ﺑﺎ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺒﺪا ﺷﺮوع ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و اﺗﺮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوازی  5و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی وﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﺴﯿﺮ
را ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و اﺗﺎق ﻫﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اداﻣﻪ روز را ﻫﻤﺴﻔﺮان
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ زﻣﺎن آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

روز دوم
ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ و از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎن ،ﮐﺎخ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ،ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ دﯾﺪن ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و ﺻﺮف ﻧﻬﺎر در رﺳﺘﻮران ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟﺬت روز ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

روز ﺳﻮم
اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﮔﺸﺘﯽ دوﺑﺎره و دﯾﺪن ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺜﻞ رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب و ﭘﻞ زﻧﺠﯿﺮ ،ﻣﯿﺪان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ،ﺳﻨﮕﺮ ،اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮ
وﮐﺴﺘﻞ ﻫﯿﻞ دﯾﺪن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در آن ،ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮاری در رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب و ﺻﺮف
ﺷﺎم روز ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﯾﺎک
www.kayakweb.ir

روز ﭼﻬﺎرم
اﻣﺮوز ﻫﻤﺴﻔﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آژاﻧﺲ از
ﺗﻮر اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮاﺗﯿﺴﻼوا ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﻠﻮاﮐﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺎ دﯾﺪن ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮاﺗﯿﺴﻼوا ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،ﮐﺎخ ﭘﺮﯾﻤﺎت ،ﮐﺎخ
ﺳﻔﯿﺪ و ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر روز ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

روز ﭘﻨﺠﻢ
ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﺷﻬﺮ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﻬﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی اروﭘﺎ رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎرﯾﺎ ﻫﯿﻠﻔﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﯽروﯾﻢ و ﺷﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﺻﺮف ﺷﺎم در
رﺳﺘﻮرانﻫﺎی اﺗﺮﯾﺸﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ.

روز ﺷﺸﻢ

ﺳﺎ

اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﺸﺖ درﺷﻬﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻃﻮل روز از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﺼﺮ ﻫﺎﻓﺒﻮرگ،ﮐﺎخ ﺷﻮﻧﺒﺮون ،ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎن،ﺧﺎﻧﻪ ی اﭘﺮا وﯾﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮداری وﯾﻦ و ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺎرﯾﺎ ﺗﺮزا دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

روز ﻫﻔﺘﻢ

ﻣﺎ

ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮاگ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ و در ﻣﺴﯿﺮ از ﻃﺒﯿﻌﺖ
زﯾﺒﺎ و ﺑﮑﺮ آن ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ رﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺗﺎقﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ آﻣﺪه و از ﻗﺪم زدن ﺑﺮ
روی ﺳﻨﮓ ﻓﺮشﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و دﯾﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ و ﺻﺮف ﺷﺎم ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

ﻧﻪ

روز ﻫﺸﺘﻢ

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و روﯾﺎﯾﯽ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ و در ﻃﻮل روز از ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮاگ ،ﭘﻞ ﭼﺎرﻟﺰ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﺗﺎﻻر
ﺷﻬﺮداری ،ﺑﺮج ﭘﻮدر ،ﻣﯿﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

ﮐ

روز ﻧﻬﻢ

ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﭘﺮاگ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده وﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ارزان در آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

روز دﻫﻢ

ﺎﯾﺎ

ﻣﺎﯾﻦ ﻣﯽروﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ رﻓﺘﻪ و اﺗﺎق ﻫﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ و از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ

ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻨﺖ ﺑﺎرﺗﻮﻟﻮﻣﯿﻮ دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

روز ﯾﺎزدﻫﻢ

ک

اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﮔﺸﺖ در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت اﺧﺘﺼﺘﺎص ﻣﯽدﻫﯿﻢ و در ﻃﻮل روز از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ،ﻣﯿﺪان روﻣﺮ ،ﺧﺎﻧﻪی ﮔﻮﺗﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﻬﻦ اﭘﺮا ،ﮐﻠﯿﺴﺎی

اﻣﺮوز ﻫﻤﺴﻔﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ روز ﮔﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آژاﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻦ
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ و از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ،رودﺧﺎﻧﻪ
راﯾﻦ،ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﮐﻠﻦ ،ﭘﻞ  hohenzollemدﯾﺪن ﮐﺮده و از ﺧﺮﯾﺪ در ﮐﻠﻦ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.

روز دوازدﻫﻢ
اﯾﻦ ﺳﻔﺮ  12روزهی ﭘﺮ ﺧﺎﻃﺮه را ﺑﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﺑﻮداﺳﭙﺖ ،وﯾﻦ ،ﭘﺮاگ ،ﮐﻠﻦ و ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ دﯾﺪاری دوﺑﺎره ﺑﺎ
ﭘﺮوازی  5و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﻮر :

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﯾﺎک
www.kayakweb.ir

