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برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

اد حضور در فرودگاه امام خمینى (ره) در ساعت 01:30 بامد
 (Amsterdam Airport Schiphol) ورود به فرودگاه شهر آمستردام

در ساعت 13:00
Urban Lodge اقامت در هتل

تهران

آمستردام

یکشنبه

1395/07/25 ١

حرکت از هتل به مقصد دراختن

Delta Instruments بازدید از شرکت

حرکت از دراختن به سمت لیوواردن

Dutch Dairy Campus بازدید از انجمن

حرکت از لیوواردن به سمت آمستردام

آمستردام

دراختن 

لیوواردن 

آمستردام

دوشنبه

1395/07/26

٢

ترك هتل به مقصد سونوم

Dinnissen BV بازدید از شرکت

حرکت از سونوم به سمت کلن، حرکت از کلن به سمت کاسل

Golden Tulip Kassel Hotel Reiss اقامت در هتل

آمستردام - سونوم

کلن - کاسل 

سه شنبه

1395/07/27 ٣

ترك هتل به مقصد آلسفلد

 Pohlmann Holstein Dairy بازدید از مزرعه

Bruhlohf Holstein بازدید از مزرعه

حرکت از آلسفلد به مقصد کارلسروهه

Radisson Blu Hotel Karlsruheاقامت در هتل 

کاسل 

آلسفلد - کالسروهه 

چهارشنبه

1395/07/28
۴

حرکت از هتل به مقصد فرانکفورت

بازگشت به کارلسروهه

کالسروهه - فرانکفورت -

کالسروهه

پنج شنبه

1395/07/29 ۵

ترك هتل به مقصد هربرتینگن
بازدید از یکی از فارم هاي اصالح نژاد 

بازدید از شرکت صادر کننده گاو سیمنتال 
 25Hours Hotel Zürich اقامت در ھتل

West

کالسروهه 

هربرتینگن 

زوریخ

جمعه

1395/07/30

۶

تعطیالت آخر هفته – اقامت در هتل
زوریخ شنبه

1395/08/01 ٧

حضور در شهر فرودگاه زوریخ (Zurich Airport) در ساعت 15:30 به وقت محلى
(QR 096) پرواز به سمت شهر دوحه در ساعت 18:30 به وقت محلى ، پرواز هواپیمایى قطر
ورود به فرودگاه شهر دوحه (Hamad International) در ساعت 01:15 به وقت محلى

 QR) پرواز به سمت تهران در ساعت 10:00 روز دوشنبه (3 آبان ماه)  به وقت محلى، پرواز هواپیمایى قطر
(482

ورود به فرودگاه امام خمینى (ره)  در ساعت 10:35 بامداد (3 آبان ماه)

زوریخ تهران یکشنبه

1395/08/02 ٨

گزارش بازدید از شرکت هاي فعال در زمینه دامپروري و کشتار دام

کشورهاي هلند، آلمان و سوئیس

Amsterdam

Drachten
Leeuwarden

Sevenum

Cologne

Kassel
Alsfeld

Karlsruhe

Frankfurt

Herbertingen

Zurich

فاکس: 22402493- 021تلفن: 26291438 - 021

  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 
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