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برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

حضور در فرودگاه امام خمینی در ساعت 04:30 بامداد
پرواز رفت از فرودگاه امام خمینى به فرودگاه بین المللى بارسلونا با پرواز ماهان 06:40 

صبح
پرواز رفت از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه بین المللی بارسلونا با پرواز ماهان اقامت 

 SB Plaza Europa Hotelدرهتل

تهران

بارسلونا

پنج شنبه

1397/06/01 ١

صرف صبحانه ساعت 7:30 تا 8:30

(IATS) Torre de Sal خروج از هتل به مقصد بازدید از مرکز تحقیقات شیالت

SB Plaza Europa Hotel اقامت در هتل
بارسلونا

جمعه
1397/06/02 ٢

صرف صبحانه ساعت 7:45 الی 8:45

بازدید از La Boqueria  بزرگترین بازار محصوالت تازه کشاورزي و 

دریایی بارسلونا

SB Plaza Europa Hotel اقامت در هتل

بارسلونا
شنبه

1397/06/03 ٣

صرف صبحانه ساعت 7:45 الی 8:45

خروج از هتل جهت حرکت به سمت مون پلیه

تعطیالت آخر هفته اروپا و گشت شهري (انفرادي)

Crowne Plaza Montpellier - Corum اقامت در هتل

مون پلیه یکشنبه
1397/06/04 ۴

صرف صبحانه ساعت 8:00 الی 9:00

AQUA 2018 خروج از هتل به مقصد نمایشگاه

Thau بازدید از قفس هاي پرورش صدف و غذاهاي دریایی به شیوه تعلیق در دریاچه

Crowne Plaza Montpellier - Corum اقامت در هتل

مون پلیه دوشنبه
1397/06/05 ۵

صرف صبحانه ساعت 7:30 الی 8:30

خروج از هتل جهت حضور در کنفرانس روز شیالت ایران- فرانسه

 حرکت به سمت بارسلونا

SB Plaza Europa Hotel اقامت در هتل

مون پلیه

بارسلونا

سه شنبه
1397/06/06 ۶

حضور در فرودگاه بین المللی بارسلونا در ساعت 8:35 صبح
پرواز برگشت از فرودگاه بارسلونا به فرودگاه امام خمینى (ره)  با 

پرواز ماهان 11:35صبح

بارسلونا چهارشنبه
1397/06/07 ٧

 021- فاکس:        22402493-021تلفن: 26291438

 www.Pezhvac.com :پایگاه الکترونیک  info@pezhvac.com :پست الکترونیک

� کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳  

شماره ثبت: ۴۶۲۰۰۰      �   شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۴۷۴۰۶۳

شرکت پژواك
 تهرا ن، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرک ز رشد واحدهاى فناورى

در فرانسه و اسپانیـا

 AQUA 2018  گزارش برگزاري روز شیالت  ایران-فرانسه و حضور در نمایشگاه
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