
 

UNITED NATIONS OFFICE, 
SORBONNE LAW SCHOOL, 
THE HAGUE PEACE PALACE 
OF GENEVA, PARIS & THE HAGUE 

 و حقوقدانان کشور وکالء ویژهپا روو تفریحی ا تخصصیتور 

 ]و حقوقی قضایی ،بازدید از مراکز بین المللیبا هدف [
»۱۳۹۸ بهمن ۱۷«  

 v ۷ :شب)۳( فرانسه+ شب) ۳( سوییسروز 

 ینرخ ریال + € 1680
 
v ۱۰:شب)۳( هلند +شب) ۳( فرانسه+ شب) ۳( سوییس روز 

 نرخ ریالی + € 2280

ü ویژه حقوقدانان تخفیف ٪۱۰ ا احتسابب 
ü :یکساله وام میلیون تومان۱۰ تسهیالت 

 
 

 

 
  

 رفاهی-تخصصیور تمین وازدهد
 کشور جامعه حقوقدانانویژه 

 

 عمومی  هایبازدیدگشت و 
 ،بین المللیمراکز  از

 و قضاییدانشگاهی 

 

 الهه ،پاریس نو،ژ

 

Tour For 
judicial lawyers 

 
 
 

 

 

۵۱ ۲۷ ۴۱ ۲۶ )۰۲۱( 
۵۹ ۲۷ ۴۱ ۲۶ )۰۲۱( 

  



 

 خدمات تور
 

 ٢ 
 

ü المللیهواپیما با پرواز بین برگشت و رفت بلیط Turkish )similar( 

ü  هلند، فرانسهسوییس، : برتر اروپایی کشور ۳اقامت در 

ü ۳  الهه س،پاریژنو، نیم روز برنامه بازدید در شهرهای 

v ژنو در ملل سازمان مقرمحل  از بازدید 

v ژنو دادگستری ساختمان از بازدید 

v  پاریسدانشگاه سوربون در دانشکده حقوق محوطه بازدید از 

v  صلح کاخ( المللی الههدادگاه بین ساختمان قدیمیبازدید از( 

v  الهه المللیبین کیفری دیوان محلبازدید از (ICC) 

ü و آمستردام الههپاریس، لوزان، ژنو، شهرهای آزاد تفریحی در  هایگشت 

ü آزاد (بوفه صبحانه با همراهستاره ۴ هایهتل در اقامت( 

ü هاداخل شهرترانسفر عمومی  و فرودگاهی ترانسفر 

ü (قطار یا اتوبوس/ون) ترانسفر زمینی بین کشورها 

ü و بازدیدها در روزهای گشت راهنمای فارسی زبان 

ü یپوشش کامل بیمه مسافرت 

ü (شینگن اروپا) خدمات ویزای توریستی 

 توضیحات:
 بر عهده مسافر است.و مبلغ ورودی سفارت ترجمه مدارک هزینه  §
 باشد.شامل هزینه پرواز رفت و برگشت، بیمه مسافرتی و هزینه تشکیل پرونده می ریالی نرخ §
 جهت اخذ ویزا الزامیست.) میلیون تومان۱۵۰از سفر (حداقل بازگشت  ضمانتاز بانک جهت نامه ارائه  §
ورت بازدید از ر غیر این صشود، دها انجام میا در صورت امکان از داخل ساختمانتمامی بازدیده §

 های مجاز صورت خواهد گرفت.محوطه عمومی و بخش
ها هزینه آنو ست اختیاریخدمات خارج از برنامه تور سایر  و پیشنهادیهای برنامه آزاد،ی هاگشت §

 .خواهد بود برعهده مسافر
های سایر هزینه پرداخت عوارض خروج از کشور، مالیات توریست، ورودی اماکن دیدنی، نهار و شام و §

 باشد.مسافر می شخص مرتبط با مسافر بر عهده
 .گرددمی اضافه تور هر ارزی مبلغ به %۵۰ معادل سینگل اتاق در اقامت بابت §
.گرددمی اضافه تور هر ارزی مبلغ به %۵۰ معادل ستاره ۵ هایهتل در اقامت بابت §



 

 برنامه سفر
 

 ٣ 
 

 »کشور حقوقدانانویژه  رفاهی و بازدیدبرنامه «

 تور هبرنام روز

 روز اول

 سوییس، شهر ژنوورود به کشور  •
 استقبال فرودگاهی •
 هتل Check-inترانسفر از فرودگاه به هتل و  •
 و دسترسی های شهریمحدوده هتل معرفی  •
 (Old Town) گشت آزاد مرکز شهر •
 سوییساقامت در هتل استراحت  •

 روز دوم

 ۰۸:۳۰الی  ۰۶:۳۰صرف صبحانه در هتل از ساعت  •
 ±) ۰۰:۳۰( ً ۰۹:۳۰حرکت از هتل ساعت  •
 بازدید از محل مقر سازمان ملل متحد در ژنو •
 بازدید از ساختمان دادگستری ژنو •
 صرف نهار •
 دریاچه زیبای ژنو ، معلولین جنگینماد ، و بازدید از اماکن دیدنی گشت شهری •
 سوییساقامت در هتل  •

 روز سوم
 ۰۸:۳۰الی  ۰۶:۳۰ل از ساعت صرف صبحانه در هت •
 روزه شهر لوزان یکبرنامه پیشنهادی: تور  •
 سوییساقامت در هتل  •

روز 
 چهارم

 ۰۶:۳۰صرف صبحانه در هتل شروع از ساعت  •
• Check-out  ۱۰:۰۰هتل پیش از ساعت 
 حرکت به سمت کشور فرانسه، شهر پاریس (قطار/اتوبوس) •
 هتل Check-inترانسفر به هتل و  •
 خیابان شانزالیزه و...برج ایفل، شهر، رودخانه سِن،  گشت آزاد مرکز •
 اقامت در هتل فرانسه •

روز 
 پنجم

 ۰۸:۳۰الی  ۰۶:۳۰صرف صبحانه در هتل از ساعت  •
 ±) ۰۰:۳۰( ً ۰۹:۳۰حرکت از هتل ساعت  •
 بازدید از دانشکده حقوق دانشگاه سوربون فرانسه •
 صرف نهار •
 )برج ایفلتریومف،  ،انزالیزهش، نوتردام( گشت شهری و بازدید از اماکن دیدنی •
 اقامت در هتل فرانسه •



 

 برنامه سفر
 

 ٤ 
 

روز 
 ششم

 ۰۸:۳۰الی  ۰۶:۳۰صرف صبحانه در هتل از ساعت  •
 /گالری الفایتخیابان شانزالیزهخرید از  – بازدید از موزه لووررنامه پیشنهادی: ب •
 اقامت در هتل فرانسه •

روز 
 مهفت

 ۰۶:۳۰صرف صبحانه بوفه آزاد در هتل شروع از ساعت  •
• Check-out  ۱۰:۰۰هتل پیش از ساعت 
 پرواز بازگشت به تهرانترانسفر به فرودگاه و : اول گروه •
 حرکت به سمت کشور هلند، شهر الهه (قطار/اتوبوس): دوم گروه •
 هتل Check-inترانسفر به هتل و  •
 استراحت در هتل •
 الههگشت آزاد مرکز شهر  •
 اقامت در هتل هلند •

روز 
 هشتم

 ۰۸:۳۰الی  ۰۶:۳۰اعت صرف صبحانه در هتل از س •
 ±) ۰۰:۳۰( ً ۰۹:۳۰حرکت از هتل ساعت  •
 (کاخ صلح) بازدید از بخش عمومی دادگاه الهه •
 (ICC) الهه المللیبین کیفری محل دیوانبازدید از  •
 صرف نهار •
 هلند نمایندگان مجلسبازدید از محوطه  •
 گشت شهری و بازدید از اماکن دیدنی •
 اقامت در هتل هلند •

 نهمروز 
 ۰۸:۳۰الی  ۰۶:۳۰حانه در هتل از ساعت صرف صب •
 (انفرادی و یا گروهی) آمستردامتور یک روزه شهر برنامه پیشنهادی:  •
 هلنداقامت در هتل  •

 دهمروز 

 ۰۶:۳۰صرف صبحانه در هتل شروع از ساعت  •
• Check-out  ۱۰:۰۰هتل پیش از ساعت 
 ترانسفر از هتل به فرودگاه •
 پرواز بازگشت به تهران •

 


