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برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

حضور در فرودگاه امام خمینی در ساعت 01:10 بامداد
پرواز رفت از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه رم با پرواز اروپایی آلیتالیا در 

ساعت 04:10 پرواز از فرودگاه رم به فرودگاه بوداپست و فرود در ساعت 11:15 
 Exe Danube Budapest به وقت محلی اقامت در هتل

تهران -  بوداپست

یکشنبه

1396/05/15 ١

صرف صبحانه ساعت 7:30 الى 8:30
بازدید از شرکت ماهیگیرى و پرورش ماهى آرانى پونتى ( Aranyponty Zrt.) به 
همراه حضور قائم مقام سازمان شیالت و ماهیگیرى داخلى مجارستان در این محل و 

ت ارائه توضیحا
ترك شرکت به مقصد هتل 16:15

Exe Danube Budapest اقامت در هتل

بوداپست - رتیمایور دوشنبه

1396/05/16

٢

بوداپست - وین

سه شنبه 

1396/05/17 ٣

وین - وایدهوفن / تایا چهارشنبه

1396/05/18
۴

وین - سالزبورگ - مونیخ 

پنج شنبه

1396/05/19 ۵

 Bayerische  بازدید از موسسه علمی، تحقیقاتی و صنعتی پرورش ماهی

Landesanstalt für Landwirtschaft; Institut für Fischereiو یکی 

از مراکز پرورش و تخم ریزي ماهی 

 Arcona Living MÜNCHEN  اقامت در هتل

مونیخ - هوخشتات

جمعه

1396/05/20 ۶

Arcona Living MÜNCHEN  اقامت در هتل مونیخ

شنبه

1396/05/21 ٧

بازگشت از مونیخ به تهران مونیخ - تهران

یکشنبه

1396/05/22 ٨

بازدید از شرکت هاي مرتبط با شیالت و آبزي پروري

در کشورهاي مجارستان، اتریش و آلمان

021 - فاکس: 22402493- 021تلفن: 26291438

  info@pezhvac.com :پست الکترونیک

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناوری

� کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳ 
 �

شماره ثبت: ۴۶۲۰۰۰      �   شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۴۷۴۰۶۳

شرکت پژواك

 www.Pezhvac.com :پایگاه الکترونیک 

صرف صبحانه ساعت 07:30 الى 8:30
خروج از هتل به مقصد وین در ساعت 8:45

اقامت در هتل
Austria Trend Hotel Ananas Wien 

صرف صبحانه ساعت 7:30 الى 8:30
بازدید از شرکت پرورش، فرآورى و فروش ماهى تایشویرتشافت کاینز

(Teichwirtschaft Kainz) 
بازدید از شرکت پرورش، فرآورى و فروش ماهى بیوفیش

(Biofisch GmbH) 
اقامت در هتل

Austria Trend Hotel Ananas Wien

صرف صبحانه ساعت 7:30 الى 8:30
خروج از هتل به مقصد شهر سالزبورگ در ساعت 8:45

حرکت به مقصد شهر مونیخ
اقامت در هتل

 Arcona Living MÜNCHEN
صرف صبحانه ساعت 07:30 الى 8:30

صرف صبحانه ساعت 07:30 الى 8:30

صرف صبحانه ساعت 07:30 الى 8:30


	Page 1



