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برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

اد حضور در فرودگاه امام خمینى (ره) در ساعت 01:00 بامد
ان پرواز رفت ساعت 03:45 به وقت محلى ایر

ورود به فرودگاه شینپول آمستردام (ساعت 10:50 به وقت محلى)
  Urban Lodgeحرکت از فرودگاه شهر آمستردام در ساعت 12:00 به وقت محلى به سمت هتل

(مسافت 6 کیلومتر/ مدت زمان مسیر 15 دقیقه)
استراحت در هتل 14:00 الى 16:00

حرکت به سمت هتل از مرکز خرید در ساعت 20:00 (فاصله تا هتل 6 کیلومتر – مدت زمان مسیر 
15 دقیقه)

تهران

آمستردام

یکشنبه

1395/03/23 ١

صرف صبحانه 7:30 الى 8:30
حرکت از هتل Urban Lodge  به سمت شرکت بام گروپ ، 8:30

Bom Group 10:00 بازدید از شرکت گلخانه اى
حرکت از هوك-آو-هلند به سمت مانستر

بازدید از گلخانه گل شرکت بام گروپ 11:15
صرف ناهار در رستوران اختصاصى گلخانه اى

حرکت از مانستر به سمت بلیژوویک
Wageningen University14:30بازدید از دانشگاه واگنینگن

Urban Lodgeحرکت از بلیژوویک به سمت هتل

آمستردام - هوك-آو-هلند -
مانستر - بلیژوویک -

آمستردام

دوشنبه

1395/03/24 ٢

صرف صبحانه 8:30 الى 9:15
GreenTech ، 9:30 به سمت محل برگزارى نمایشگاه  Urban Lodge حرکت از هتل

GreenTech، 10:00 بازدید از نمایشگاه
Urban Lodge ، 15:00 بازگشت به هتل

آمستردام سه شنبه

1395/03/25 ٣

صرف صبحانه، 7:30 الى 8:30
حرکت از هتل Urban Lodge  به سمت شهر هاگ، 8:30

Priva 10:00 و KGP بازدید از شرکت هاى
حرکت از شهر هاگ به سمت بروکسل

Ramada Brussels Woluwe اقامت در هتل

آمستردام - هاگ - بروکسل چهارشنبه

1395/03/26

۴

صرف صبحانه 7:00 الى 8:30
ر حرکت از هتل Ramada Brussels Woluwe به سمت  سینت-کتلینج-ویو

Hortiplan، 9:00 بازدید از پروژه هاى شرکت
ن حرکت از سینت-کتلینج-ویور به سمت کلن آلما

حرکت از کلن به سمت فرانکفورت، 20:00
The Frankfort اقامت در هتل

بروکسل - سینت-کاتلینج-
ویور - کلن - فرانکفورت

پنج شنبه

1395/03/27 ۵

صبحانه 7:30 الى 9:30
حرکت از هتل The Frankfort به سمت منهیم

Novavert، 10:30 طراحى و اجرا شده توسط شرکت Gartenbau Waibel بازدید از گلخانه
Novavert، 13:30 حرکت از شهر منهیم به سمت ویسلیچ طراحى و اجرا شده توسط شرکت

Wagner Florapark، 14:10 بازدید از گلخانه
رت برگشت از  ویسلیچ به فرانکفو
The Frankfort اسکان در هتل

فرانکفورت - منهیم -
ویسلیچ- فرانکفورت

جمعه

1395/03/28 ۶

تعطیالت آخر هفته – اقامت در هتل
فرانکفورت شنبه

1395/03/29 ٧

صرف صبحانه 7:00 الی 8:00

حرکت از هتل The Frankfort به سمت فرودگاه شهر فرانکفورت، 8:00 

الی 8:30 (مسافت 11 کیلومتر / زمان مسیر 15 دقیقه)

حضور در فرودگاه فرانکفورت در ساعت 8:30 به وقت محلی

پرواز برگشت ازفرانکفورت در ساعت 11:45به وقت محلی

ورود به فرودگاه امام خمینی در ساعت 00:50

فرانکفورت - تهران یکشنبه

1395/03/30 ٨

گزارش بازدید از شرکت هاي ساخت، اجرا و تولید تجهیزات گلخانه

در کشورهاي هلند، آلمان و بلژیک
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