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کشور هاي  بلژیک، آلمان و هلند

گزارش بازدید فنی-تخصصی از مراکز فعال در زمینه مرغداري 

برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) در ساعت 02:25 بامداد

پرواز رفت از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه بین المللی دبی با پرواز امارات 05:25 

پرواز از فرودگاه بین المللی دبی به فرودگاه بروکسل و فرود در ساعت 13:25 

اقامت درهتلNovotel Brussels city Center در بروکسل

تهران - بروکسل شنبه

1397/06/31

١

Novotel Brussels city Center آخر هفته اروپا- اقامت در هتل
بروکسل یکشنبه

1397/07/01 ٢

صرف صبحانه ساعت 8:45-7:45

Proefbedrijf Pluimveehouderij  خروج از هتل به مقصد بازدید از

VZWمزرعه تحقیقاتی پرورش مرغ

بازدید از ILVO  موسسه تحقیقاتی علوم کشاورزي ناحیه فالندر بلژیک

Novotel Brussels city Centerاقامت در هتل

بروکسل
دوشنبه

1397/07/02

٣

صرف صبحانه ساعت 8:30-7:30

خروج از هتل به مقصد بازدید از شرکت Ottevanger Moerkapelle  و حرکت به آمستردام

Dutch Design Hotel Artemis اقامت در هتل
بروکسل - آمستردام سه شنبه

1397/07/03 ۴

صرف صبحانه ساعت 9:00-8:00

Sommen Incubators خروج از هتل به مقصد بازدید از شرکت

Dutch Design Hotel Artemis اقامت در هتل آمستردام چهارشنبه
1397/07/04

۵

صرف صبحانه ساعت 7:45 الی 8:45

خروج از هتل به مقصد بازدید از Nepluvi  سازمان فرآوران مرغ هلند

Novotel Dusseldorf City West اقامت در هتل

آمستردام - دوسلدورف پنج شنبه
1397/07/05 ۶

صرف صبحانه ساعت 6:15 الی 7:15

Novotel Dusseldorf City West اقامت در هتل

دوسلدورف جمعه
1397/07/06 ٧

صرف صبحانه 6:00 الی 7:00

حرکت به سمت فرودگاه بین المللی بروکسل ساعت 7:00

پرواز برگشت از فرودگاه بروکسل به فرودگاه امام خمینی 

دوسلدورف - بروکسل
شنبه 

1397/07/07 ٨
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فاکس: 22402493- 021تلفن: 26291438 - 021

  info@pezhvac.com :پست الکترونیک

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