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برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

اد حضور در فرودگاه امام خمینى (ره) در ساعت 01:20 بامد
پرواز از فرودگاه امام خمینى به فرودگاه رم با پرواز اروپایى آلیتالیا در ساعت 

04:20 صبح
پرواز از فرودگاه رم به فرودگاه بروکسل و فرود در ساعت 10:35 به وقت محلى

اقامت در هتل   Husa President Parkبروکسل
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دوسلدورف

صرف صبحانه در ساعت 7:30 الى 8
حضور در فرودگاه شارل دو گل پاریس در ساعت 10:10

پرواز از فرودگاه  شارل دو گل پاریس به فرودگاه فیومیچینو رم ساعت 13:10
پرواز از فرودگاه فیومیچینو رم به فرودگاه بین المللى امام خمینى

و فرود در ساعت 02:45 بامداد دوشنبه 20 آذر

Germany

France

Belgium
Dusseldorf

Brussels
Paris

گزارش بازدید از مزارع و ارگانها و مراکز نیمه دولتی مرتبط با پرورش و نگهداري اسب 

کشورهاي بلژیک، آلمان و فرانسه

021 - فاکس: 22402493- 021تلفن: 26291438

  info@pezhvac.com :پست الکترونیک

ز رشد واحدهای فناوری ن، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرک ار  ته

� کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳ 

شماره ثبت: ۴۶۲۰۰۰      �   شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۴۷۴۰۶۳

شرکت پژواك

 www.Pezhvac.com :پایگاه الکترونیک 

صرف صبحانه ساعت 7:30 الى 8:30
اقامت در هتل  Husa President Park  (بروکسل )

صرف صبحانه ساعت 06:30 الى 7:30
 Knocke بروکسل به مقصد بازدید از شرکت Husa President Park  خروج از هتل

Arabians
Privilege Arabian   بازدید از شرکت

اقامت در هتل Asahi  ( دوسلدورف)

صرف صبحانه ساعت 7:00 الى 8:00
Darius Arabian   به مقصد بازدید از شرکت Asahi  خروج از هتل

اقامت در هتل Asahi  ( دوسلدورف)

صرف صبحانه ساعت 7:30 الى 8:30
خروج از هتل Asahi  دوسلدورف به مقصد پاریس در ساعت 09:00
 Mercure Paris Porte De Versailles Expo اقامت در هتل

(پاریس )
دوسلدورف - پاریس

پنج شنبه
1396/09/16

جمعه
پاریس1396/09/17

شنبه
1396/09/18

پاریس

پاریس - تهران یکشنبه
1396/09/19

صرف صبحانه ساعت 06:30 الى 7:30
خروج از هتل Mercure Paris Porte De Versailles Expo پاریس به مقصد 

بازدید
IFCE ارگان برگزارى مسابقات

Union Nationale Interprofessionnelle du Cheval ارگان نیمه دولتى
Chantilly مجموعه پرورش و مسابقه

اقامت در هتل Mercure Paris Porte De Versailles Expo (  پاریس )

تعطیالت آخر ھفتھ – اقامت در ھتل

چهارشنبه
1396/09/15

بروکسل - دوسلدورف سه شنبه
1396/09/14

بروکسل دوشنبه
1396/09/13

تهران - بروکسل
یکشنبه

1396/09/12
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