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SECOP
برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

حضور در فرودگاه امام خمینى (ره) در ساعت 9:45 صبح
پرواز رفت از فرودگاه امام خمینى به فرودگاه دوحه با پرواز هواپیمایى قطر در ساعت 12:45
پرواز از فرودگاه دوحه به فرودگاه بین المللى اتریش و فرود در ساعت 20:05 به وقت محلى

ا حرکت از فرودگاه اتریش به سمت هتل در شهر نیتر
اقامت در هتلMICADO در شهر نیترا

تهران - وین - نیترا
یکشنبه

1396/04/04 ١

صرف صبحانه ساعت 7:00 الى 8:00
حرکت از هتل در ساعت 8:30

بازدید از  Danfoss Thermostat از ساعت 9:00
Secop 11:00 بازدید از شرکت

حرکت از شرکت Secop به مقصد هتل در نزدیکى شهر فرستنفد در 
ساعت 16:00

اقامت در هتل Das Sonnreich در نزدیکى فرستنفد

نیترا - زاته موراته - فِرستِنفِد
دوشنبه

1396/04/05
٢

صرف صبحانه ساعت 07:00 الى 8:00
حرکت از هتل در ساعت 8:30

بازدید از شرکت  Secop در ساعت 9:00
حرکت از شرکت Secop به مقصد شهر وین در ساعت 16:00

اقامت در هتل Pentahotel در شهر وین

فِرستِنفِد - وین

سه شنبه

1396/04/06 ٣

وین
چهارشنبه

1396/04/07

۴

وین - سالزبورگ - مونیخ
پنج شنبه

1396/04/08 ۵

بازدید از موزه شرکت BMW در ساعت 12:30

 Leonardo Hotel Munich City Olympiapark اقامت در هتل

در شهر مونیخ

مونیخ
جمعه

1396/04/09 ۶

صرف صبحانه ساعت 07:30 الى 8:30
حضور در فرودگاه بین المللى مونیخ در ساعت 13:55

پرواز برگشت از فرودگاه بین المللى مونیخ به فرودگاه دوحه با پرواز هواپیمایى قطر در ساعت 16:55
پرواز از فرودگاه دوحه به فرودگاه بین المللى امام خمینى و فرود در ساعت 11:35 روز 11 تیرماه به 

وقت محلى

مونیخ
شنبه

1396/04/10 ٧

Munich

Slovakia

Vienna

Salzburg
Furstenfeld

Zlate Moravce
Nitra

Germany

Austria

Secop و Danfoss گزارش بازدید شرکتهاي

کشورهاي اسلواکی، اتریش و آلمان

صرف صبحانه ساعت 07:30 الى 8:30
حرکت از هتل در ساعت 9:00
Pentahotel اقامت در هتل

صرف صبحانه ساعت 07:30 الى 8:30
حرکت از هتل در شهر وین به مقصد شهر سالزبورگ در ساعت 9:00

حرکت از شهر سالزبورگ به مقصد شهر مونیخ
اقامت در ھتل

Leonardo Hotel Munich City Olympiapark 

فاکس: 22402493- 021

  info@pezhvac.com :پست الکترونیک

شرکت پژواك
ز رشد واحدهای فناوری ن، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرک  تهرا

� کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳ 

شماره ثبت: ۴۶۲۰۰۰      �   شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۴۷۴۰۶۳

تلفن: 26291438 - 021

 www.Pezhvac.com :پایگاه الکترونیک 
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