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برنامهی سفر

 3شب مادرید ( 1گشت نیمروز)
گــردش در شهر مادرید و بازدید عبوری از میدان های زیبای شهر مادرید  ،موزه ی پرادو ( ، )Prado Museumپارک رتیرو ( )Retiro Parkو استادیوم بزرگ سانتیاگو
برنابائو()Santiago Bernabeu
 بازدید از کاخ سلطنتی( :)Royal Palaceکاخ سلطنتی مادرید ،یکی از مهمرتین سمبلهای شهر مادرید است که در خیابان بیلن در ناحیه ی غربی مرکز شهر و رشقرودخانه ی مانزانارس واقع شده است .این قرص سلطنتی که زمانی محل سکونت پادشاهان اسپانیا بوده ،امروزه محل کارهای اداری پادشاه وقت یعنی فیلیپ ششم
فرزند پادشاه سابق ،خوان کارلوس است .این کاخ باشکوه به قرن دهم میالدی و زمان استیالی مسلامنان برمیگردد.
 موزه ی پرادو :این مجموعه ی هرنی شامل کارهای هرنمندانی از جمله بوتیچلی ،والزکز  ،البوسکو است .این موزه یکی از برجستهترین موزههای جهان در زمینه یهرن اروپایی از سده  ۱۲تا اوایل سده  ۱۹میالدی ست که بر پایه ی مجموعه ی سلطنتی اسپانیا بنا نهاده شد .این موزه ی به عنوان موز ٔه نقاشی و مجسمه تأسیس شد.
در عین حال از کلکسیون مهم و بزرگی شاملِ  ۵۰۰۰تابلوی نقاشی ۲۰۰۰ ،تصویر چاپی ۱۰۰۰ ،عدد سکه و نشان و نزدیک به  ۲۰۰۰عدد آثار زینتی تاریخی تشکیل شدهاست.
 پارک دل بوئن رتیرو :این پارک  1400مرتی در قلب شهر واقع شده و بزرگ ترین پارک شهر است. استادیوم سانتیاگو برنابئو ورزشگاهی واقع در مادرید اسپانیاست که در تاریخ  ۱۴دسامرب  ۱۹۴۷به مالکیت باشگاه مادرید افتتاح شد .این استادیوم در حال حارض ۸۰۳۵۴نفر گنجایش دارد .ال برنابئو که به احرتام رئیس سابق باشگاه سانتیاگو برنابئو نام گذاری شده ،در حال حارض یکی از مشهورترین و با اعتبارترین ورزشگاه
های جهان فوتبال معرفی می شود .این ورزشگاه میزبان سه دوره فینال جام اروپا در سال های  ۱۹۶۹ ، ۱۹۵۷و  ۱۹۸۰و یک دوره لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا در
سال  ۲۰۱۰بوده است .همچنین فینال جام ملت های اروپا  ۱۹۶۴و جام جهانی  ۱۹۸۲در این ورزشگاه برگزار شده است.

برنامهی سفر

 3شب والنسیا ( 1گشت نیمروز)
کلیسای جامع والنسیا ()Valencia Cathedral Torre del Miguelete
این مکان یکی از قدیمی ترین کلیساهای شهر والنسیا به شامر می رود .این کلیسا به دلیل معامری فوق العاده جذاب و درهای ورودی سه گانه زیبایش ،ساالنه
افراد بسیاری را به سمت خود میکشاند .هر سه درهای ورودی این کلیسای قدیمی به سه سبک معامری متفاوت از یکدیگر بنا شده اند .دروازه ی قرص نام یکی از
ورودی های کلیسای جامع والنسیا است که به سبک رومی طراحی و ساخته شده است .دروازه ی آیرونز به سبک باروک و دروازه ی حواریون نیز به سبک و شیوه
ی معامری گوتیک طراحی و ساخته شده اند.
پارک اقیانوس شناسی در والنسیا( ،)Oceanograficبه عنوان بزرگرتین آکواریوم در اروپا ،ساالنه میزبان میلیونها گردشگری ست که از نقاط مختلف جهان به این
شهر مسافرت میکنند.
این پارک که  110هزار مرت مربع مساحت دارد و ظرفیتی مطابق با  224میلیون لیرت آب را در خود جای داده بزرگرتین اکوسیستمهای دریایی همچون دریای
مدیرتانه ،دریای رسخ و دریاهای گرمسیری را دارا ست.
به گفته ی مدیر پارک ،سالنهای مختلفی در این مجموعه وجود دارد که محیط زیبای زیر دریا را میتوان به صورت مناظر پانوراما متاشا کرد .برخی از تاالرها،
راهروها و تونلهای زیر آب با اکوسیستم قطب شامل ساخته شدهاند که میتوان رسمای واقعی قطب را در آن احساس کرد.
این آکواریوم بخشی از محوطه ی دانشگاه شهر علوم و هرن اسپانیا ست که بر پایه ی یک مجتمع فرهنگی با معامریهای مدرن در شهر والنسیا واقع شده است.

 4شب بارسلون ( 1گشت تمام روز  1 +گشت نیمروز  1 +وعده غذا)
 دیدارعبوری ازتپه ی  ، Montjuicخیابان الس رامبالس( )Las Ramblasو دهکده ی املپیک.خیـابان الس رامبالس یکی از زیباتــرین خیابان های بارسلون است که هرنمنائی افراد مختلف از دیدنی های آن به شامر می رود .این خیابان که طول آن به حدود
 1300مرت می رسد درحد فاصل میدان مرکزی شهر یعنی میدان کاتالونیا و میدان کریستف کلمب قرار دارد .این خیابان در متام مسیر مملو از جمعیت متاشاگر و
کسانی است که منایش های مختلف انجام می دهند.
 دهکده ی املپیک :بارسلون تاکنون برگزار کننده ی مسابقات سطح باالیی نظیر بازیهای املپیک تابستانی  ۱۹۹۲و جام جهانی فوتبال  ۱۹۸۲بوده است و همچنینمیتوان از دوبار میزبانی یوروبسکت(بسکتبال قهرمانی اروپا) ،یکبار بازیهای ورزشهای آبی قهرمانی جهان  ۲۰۰۳و بازیهای دو و میدانی قهرمانی اروپا  ۲۰۱۲نیز
یاد کرد.
 گشت و بازدید از کلیسای جامع سگرادا فامیلیا ( :)Sagrada Familiaاین کلیسا را آنتونیو گائودی ( )۱۸۲۸-۱۹۲۶معامر مشهور اسپانیایی طراحی کرد که  ۱۵سال آخرعمرش را به تکمیل این کلیسا پرداخت.
 بازدید از پارک زیبای گوئل  :پارک گوئل ( )Parc Güellبوستانی شامل عنارص معامری ست که در تپه ال کارمل در منطقه ی گراسیا بارسلون قرار دارد .این بوستانتوسط معامر نامی کاتاالن ،آنتونیو گائودی در بین سالهای  ۱۹۰۰تا  ۱۹۱۴ساخته شده است .این مجموعه بخشی از کارهای آنتونیو گائودی در میراث جهانی یونسکو
است.
 بازدید از ورزشگاه ( )Camp Nouو موزه ی باشگاه بارسلون ()FC Barcelona Museumنیوکمپ ورزشگاه فوتبالی ست که در شهر بارسلون در کشور اسپانیا قرار دارد .این ورزشگاه از زمان احداثش در سال  ،۱۹۵۷محل انجام بازیهای خانگی تیم
فوتبال بارسلونا ست .این ورزشگاه جزو ورزشگاه های  ۵ستاره ی یوفاست و تاکنون میزبان مسابقات بسیاری در ردههای باالی بیناملللی و فینالهای لیگ قهرمانان
اروپا بوده است ،که آخرینش به سال  ۱۹۹۹مربوط است .گنجایش این ورزشگاه  ۹۹٫۳۵۴نفر است ،که آن را به بزرگرتین ورزشگاه اروپا و یازدهمین ورزشگاه بزرگ
دنیا تبدیل میکند.

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
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ي
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تغی� است.
و هتل ها و
غذا� یغ� قابل ی
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