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کشورهاي بلژیک، هلند و آلمان

برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

اد حضور در فرودگاه امام خمینى (ره) در ساعت 5:30 بامد
پرواز رفت از فرودگاه امام خمینى به فرودگاه بین المللى بروکسل با پرواز 

مستقیم قشم ایر،08:30 صبح
فرود در ساعت 13:20 به وقت محلى

 Hotel Novotel Brussels City Centre اقامت درهتل
بروکسل

تهران - بروکسل شنبه

1398/01/24
١

صرف صبحانه ساعت 9:00-8:00
 Hotel Novotel Brussels City Centre اقامت در هتل بروکسل

یکشنبه
1398/01/25 ٢

صرف صبحانه ساعت 9:00-8:00
Boweco خروج از هتل به مقصد بازدید از شرکت

BVBA Boomkwekerij Marc De Raeve  بازدید از شرکت
Hotel Novotel Brussels City Centre اقامت در هتل

(بروکسل)

بروکسل دوشنبه
1398/01/26

٣

صرف صبحانه ساعت 8:00-7:00
NV  Hortiplanخروج از هتل به مقصد بازدید از شرکت

دام حرکت به سمت آمستر
اقامت در هتل XO Hotels Couture (آمستردام)

بروکسل - آمستردام سه شنبه
1398/01/27

۴

آمستردام چهارشنبه
1398/01/28

۵

آمستردام - دوسلدورف پنج شنبه
1398/01/29 ۶

صرف صبحانه ساعت 8:00-7:00
Novotel Düsseldorf City West  اقامت در هتل 

(دوسلدورف)

دوسلدورف جمعه
1398/01/30 ٧

صرف صبحانه ساعت 7:30-6:30
حرکت به سمت فرودگاه بین المللى بروکسل ساعت 7:30

حضور در فرودگاه بین المللى بروکسل ساعت 11:15
پرواز برگشت از فرودگاه بین المللى بروکسل به سمت فرودگاه امام خمینى (ره) ساعت 14:15

فرود در ساعت 23:15 به وقت محلى

شنبه 

1398/01/31 ٨

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 

Germany

Netherlands
Amsterdam

Brussels
Dusseldorf

Belgium

صرف صبحانه ساعت 9:00-8:00

. TransNational Agri Projects B.Vخروج از هتل به مقصد بازدید از شرکت

Vencomatic Group بازدید از شرکت

اقامت در ھتل XO Hotels Couture (آمستردام)
صرف صبحانه ساعت 8:00-7:00

ر بازدید از شرکت هاى Hoogland BV و Koopmans Meel با حضو
نماینده شرکت& Development  TGS Business ( محقق و شریک 

تجارى دانشگاه واخنینگن هلند )
 Novotel Düsseldorf City حرکت به سمت دوسلدورف و اقامت در هتل

West (دوسلدورف)

ورف دوسلد
بروکسل
تهران

بروکسل
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