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)*Intercontinental Budapest(5
)*Intercontinental Warszawa(5
)*Prague Marriott Hotel(5

بوداپست
ورشو
پراگ

برنامهی سفر

 3شب بوداپست  -براتیسالوا ( 2گشت نیمروز  1 +وعده غذا)
گشت بوداپست شامل بازدید عبوری از خیابان های اصلی و کلیسای ماتیاس ( ، )Matthias Churchمیدان قهرمانان بوداپست ( )Heroes Squareاست.
میدان قهرمانان بوداپست  :در باالی ستون سنگی 36مرتی این میدان ،پیکرهای از «ارگانجل گربیل» برنده ی مجار گراند پریکس سال  1900پاریس نصب شده است.
کلیسای ماتیاس :كلیسای ماتیاس یكی دیگر از بناهای مهم و تاریخی شهر بوداپست است .این كلیسای باشكوه در بخشهای داخلی با موزاییكهای نقاشی شده ی
زیبا و رنگارنگ در سال  ۱۰۱۵توسط شاه استفان بنا شده است .اما اولین سند موجود درباره این كلیسا به قرن پانزدهم بازمیگردد ،یعنی زمانی كه در سال  ۱۴۵۸شاه
ماتیاس به سن  ۱۴سالگی در این كلیسا تاجگذاری كرد.
پس از آن كه بوداپست در سال  ۱۵۴۱به ترصف تركها درآمد ،كلیسای ماتیاس به مسجد تبدیل شد و فاتحان مسلامن دیوارهای این كلیسا را به آیات قرآن مزین كردند
كه در ضمن مراحل بازسازی این بنا در قرن بیستم میالدی ،این آثار اسالمی از بخش اعظم دیوارها زدوده شد .در كنار محراب كلیسا ،ورودی موزه ی كلیسا قرار
دارد كه مجموعهای از تندیس ها ،نقاشی ها و یادگاریهای به جای مانده از قرون وسطی را در خود جای داده است.
بازدید از ( ،)Buda Castle Hill or Royal Palaceکلیسای سنت استفان ( ،)St. Stephen’s Basilica Cathedralپل  Chainو ()Fisherman’s Bastion
(St. Stephen’s Basilica Cathedralکلیسای جامع سن استپان) :این کلیسا به نام یکی از قدیسین مذهبی مسیحی به نام استفان است .ساخنت این کلیسا در حدود
 64سال طول کشیده و در سال  1433میالدی به پایان رسیده است.
 :Chain Bridgeپلی ست که بر روی رود دانوب در شهر بوداپست ،مجارستان قرار دارد .این پل از نوع معلق و  ۳۷۵مرت طول ۱۴٫۸ ،مرت عرض دارد و در تاریخ ۲۰
نوامرب  ۱۸۴۹به بهرهبرداری رسیده است.
  :Fisherman’s Bastionسنگر و استحکامات ماهیگیر ،که در یک منطقه ی قلعه ای زیبا قرار گرفته و نسخه ای خیالی از یک سنگر و استحکامات قرون وسطی بابرج و باروهای زیبا ست.
 گشت شهری براتیسالوا.براتیسالوا پایتخت کشور اسلوواکی ست .براتیسالوا در جنوب غربی اسلواکی در دو کرانه ی رود دانوب و نیز کران ٔه ی رشقی رودخانه ی موراوا گسرتده است.
براتیسالوا با واقع شدن در مرز مجارستان و اتریش ،تنها پایتخت در جهان است که با دو کشور مستقل مرز مشرتک دارد.

برنامهی سفر

 3شب ورشو ( 1گشت نیمروز)
ورشو پایتخت کشور لهستان و همچنین بزرگ ترین شهر لهستان میباشد .ورشو از قرن  16بعنوان پایتخت لهستان انتخاب شده است  .در زمان جنگ دوم جهانی
و قیام ورشو در سال  1944آسیب بسیاری به شهر قدیم ورشو وارد شده و  90در صد آن در اثر مبباران ویران شده است  .در دهه  80شهر قدیمی ورشو به ثبت
جهانی رسید .بازدید از خیابانها و میدان های معروف و گشت در میان بافت های قدیمی جزوی از جاذبه ها بشامر می آیند.
 بازدید از قلعه رویال (  )Royal Castleو Place of Cultureقلعه رویال :قلعه ای سلطنتی در ورشو میباشد که محل رسمی اقامت پادشاهان لهستانی بوده است که در میدان قلعه واقع در شهر قدیمی ورشو واقع شده است.
در طول تاریخ این قلعه سلطنتی بارها تخریب و توسط غارتگران سوئدی ،آملانی ،اتریشی و روسی مورد غارت قرار گرفته است.
 :Place of Cultureاین بنا بلندترین ساختامن های موجود در لهستان است که هشتمین ساختامن بلند در جهان است 237 .مرت ارتفای این ساختامن بوده و با آنتنی
 43مرتی در بام آن نهاده شده است .ساخت این بنا از سال  1952رشوع و در سال  1955به پایان رسیده است.

 3شب پراگ  -درزدن ( 2گشت نیمروز  1 +وعده غذا)
پراگ به عنوان یکی از زیباترین شهرهای جهان شناحته شده است .شهری با آثار معامری بسیار زیبا و رودخانه ی عریضی به نام والتاوا که از مرکز شهر می گذرد
و پل معروف چارلز که روی آن قرار دارد .این شهر در نقطه ی اتصال یکی از مهم ترین مسیر های تجاری اروپا ساخته شده و در قلب جغرافیایی اروپا جای گرفته
است.
 گشت شهر پراگ شامل بازدید از مجموعه ی کاخ های سلطنتی شامل کلیسای جامع سنت ویتوس( ،)St. Vitus Cathedralکلیسای بازیلیکا(،)St. George Basilicaو گلدین لین( )Golden Laneبه همراه  Dalivorka Castleو Old Royal Palace
 کلیسای بازیلیکا( :)Old George Basilicaاین بنا به کلیسای طالیی معروف است که بطور کامل با سنگ مرمر و گچ طال پوشیده شده است.بازدید عبوری از قلعه ی پراگ ( ،)prague castleبافت قدیمی و بازدید از پل معروف چارلز ( )Charles Bridgeو سایر خیابان های اصلی و مراکز دیدنی.
 قلعه ی پراگ( :)prague castleکه درقرن  ۹ميالدي ساخته شده ،برترین جاذبه ی توریستی شهر پراگ است .اين قلعه از سال  ۱۱۵۸به عنوان محل استقرارپادشاهان اين كشور مورد استفاده قرار گرفت و امروز به عنوان محل اقامت رئيس حكومت جمهوري چك مورد استفاده قرار مي گريد.
 پل چارلز :قدیمی ترین پل پراگ که زمانی تنها پل موجود بر روی رود میانی شهر بوده ،اآلن یکی از جاذبه های اصلی پراگ محسوب می شود .این پل در سال 1357میالدی ساخته شده و  650سال قدمت دارد و تا سال  1841تنها پل پراگ بوده .این پل یک برج انحصاری نیز به نام برج ماال اسرتانا دارد و خوشبختانه با مرمت
انجام شده در سال های اخیر ،همچنان رس پا و پابرجاست.
 گشت نیمروز شهر درزدن شامل بازدید از  Royal Palaceبه همراه بازدید از موزه ی  New Green Vaultو کلیسای جامع درزدن ()Dresden Cathedralموزه ی  :New Green Vaultمجموعه ی بزرگی از آثار باستانی ملی اروپا ست که بیشرت این آثار در سال  1723کشف شده و یکی از قدیمی ترین موزه های دنیاست
و حتی از موزه ی بریتانیا که در سال  1759افتتاح شده است ،قدیمی تر است .در این موزه ی 2طبقه ،بیش از  4000آثار باستانی وجود دارد ،که در قلعه ی درزدن
قرار گرفته است.

مدت زمان گشت نیم روز 4 :ساعت از هتل به هتل
مدت زمان گشت متام روز 8 :ساعت از هتل به هتل

داخل
تغي� در پروازهاي
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 ،ي
يي
ي
ین
تغی� است.
و هتل ها و
غذا� یغ� قابل ی
غذا� وجود دارد .شایان ذکر است که برخی از وعده های ی
همچن� حذف ،کم و یا زیاد شدن تعداد وعده های ی
با آرزوي سفري خوش
ش�کت جهانگردی و خدمات گردشگری ققنوس
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