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برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) در ساعت 02:00 بامداد
ورود به فرودگاه شیپول شهر آمستردام در ساعت 14:55 به وقت محلی

اقامت در آمستردام

تهران - آمستردام
یکشنبه

1395/04/06 ١

حرکت به مقصد ورکندام
بازدید از شرکت اینوتک سیستمز در ورکندام

حرکت از ورکندام به سمت بروکسل

اقامت در بروکسل

آمستردام - ورکندام - بروکسل

دوشنبه 

1395/04/07 ٢

حرکت از بروکسل به سمت شهر خنت
بازدید از طرح اجرا شده شرکت لندینگ آکواکالچر در دانشگاه خنت

بازگشت به بروکسل

بروکسل - خنت - بروکسل
سه شنبه

1395/04/08 ٣

صرف صبحانه ساعت 7:30 تا 8 حرکت به مقصد کلن 
 حرکت از کلن به سمت هانوفر

اقامت در هانوفر

بروکسل - کلن - هانوفر
چهارشنبه

1395/04/09
۴

حرکت به مقصد مزرعه پرورش ماهی شرکت فیش تکنیک
بازدید از مزرعه قزل آالي شرکت فیش تکنیک (بزرگترین پرورش ماهی قزل 

آالي شمال آلمان)

بازگشت به هانوفر

هانوفر - ویتزندورف - هانوفر
پنج شنبه

1395/04/10 ۵

حرکت به سمت شهر یسن
بازدید از پرورش ماهی شرکت یو اف تی آکواکالچر

حرکت به سمت برلین

اقامت در برلین

هانوفر - یسن - برلین
جمعه

1395/04/11 ۶

تعطیالت آخر هفته، استراحت برلین
شنبه

1395/04/12 ٧

ترك هتل به مقصد فرودگاه شهر برلین
حضور در شهر فرودگاه تگل برلین در ساعت 8:30 به وقت محلی

پرواز به سمت شهر ابوظبی در ساعت 11:15 به وقت محلی
ورود به فرودگاه بین المللی شهر ابوظبی در ساعت 19:25 به وقت محلی

پرواز به سمت تهران در ساعت 01:15 روز دوشنبه (14 تیرماه)  به وقت محلی، 
پرواز هواپیمایی االتحاد

ورود به فرودگاه امام خمینی (ره)  در ساعت 04:00 بامداد (14 تیرماه)

برلین - تهران

یکشنبه

1395/04/13 ٨
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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 

در کشورهاي هلند، آلمان و بلژیک

و پرورش ماهیان سردابی شیالت با مرتبط هاي شرکت از بازدید         گزارش

صرف صبحانه ساعت 7:30 تا 8

صرف صبحانه ساعت 7:30 تا 8

صرف صبحانه ساعت 7:30 تا 8

صرف صبحانه ساعت 7:30 تا 8
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