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فجر ا الحظور فی مطار اإلمام الخمینی فی الساعۀ  3:40
الرحلۀ بطائرة ماهان من مطار اإلمام الخمینی إلى مطار برشلونۀ الدولی الساعۀ 

04:3 صباحا
اإلقامۀ فی فند ق  

 SB Plaza Europa Hotel

الفطور من الساعۀ 7:30حتى 8:30 مغادرة الفندق لزیارة مختبر 
IATS Torre de Salالثروة السمکیۀ شیالت

٢

الفطور من الساعۀ 7:45حتى 8:45
زیارة La Boqueria   أکبر سوق للمنتوجات الزراعیۀ و البحریۀ فی 

برشلونا
اإلقامۀ فی فند ق 

  SB Plaza Europa Hotel

برشلونۀ

الفطور من الساعۀ 7:45حتى 8:45
بإتجاه مونبلییه مغادرة الفندق 

 Crowne Plaza Montpellier Corum -  اإلقامۀ فی فندق

الفطور من الساعۀ  8:00حتى 9:00
AQUA 2018 مغادرة الفندق بإتّجاه معرض

زیارة أقفاص تربیۀ المحار و الغذاء البحري بطریۀ الطفو فی البحیرات 
 Thau

 Crowne Plaza Montpellier - Corum  اإلقامۀ فی فندق

الفطور من الساعه 7:30 حتى 8:30
مغادرة الفندق لحضور مؤتمر یوم الثروة السمکیۀ إلیران-فرنسا

 نخرج بإتجاه برشلونۀ

 SB Plaza   اإلقامۀ فی فندق

مونبلییه برشلونۀ

الحضور فی مطار برشلونۀ الدولی ساعه 8:35 صباحا
رحلۀ الرجوع من مطار برشلونۀ تجاه مطار اإلمام الخمینی(رح) 

بطائرة ماهان 11:35 صباحاً

رقم الفاکس:  982122402493رقم الهاتف: 982126291438

www.pezhvac.com  :الموقع اإللکترونی
البرید اإللکترونی:  

info@pezhvac.com

العنوان: ایران، طهران، ولنجک، شارع دانشجو، جامعۀ شهید بهشتى، مرکز رشد واحدهاى فناورى

الرقم البریدي:  1983963113  

رقم التسجیل:  : 462000                           المعّرف الوطنی: 14004474063

شرکة بجواك

AQUA 2018  تقریر اإلحتفال بیوم الثروة السمکیۀ إیران-فرنسا و الحضور فی معرض

 SB Plaza Europa Hotel اإلقامۀ فی فندق  
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الخمیس
23rd August 2018

طهرن برشلونۀ

الجمعۀ
24th August  2018برشلونۀ

السبت
25th August  2018

األحد
26th August  2018

اإلثنین
27th August 2018مونبلییه

الثالثاء
28th August  2018

اإلربعاء
29th August  2018

مونبلییه

برشلونۀ

جدول الزیارات  اإلقامۀالمدینۀالیوم و التأریخ
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