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برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

اد حضور در فرودگاه امام خمینى (ره) در ساعت 1:10 بامد
پرواز رفت از فرودگاه امام خمینى به فرودگاه رم با پرواز اروپایى آلیتالیا در ساعت 04:10 صبح

پرواز از فرودگاه رم به فرودگاه بروکسل و فرود در ساعت 10:35 به وقت محلى
حرکت از فرودگاه بروکسل به سمت هتل

Brussels Centre– Tour Noire  اقامت در هتل

تهران - بروکسل چهارشنبه

1396/04/14 ١

صرف صبحانه ساعت 7:30 الى 8:30
(Monfort) بازدید از شرکت مونفورت

Brussels Centre– Tour Noire اقامت در هتل

بروکسل پنج شنبه

1396/04/15 ٢

صرف صبحانه ساعت 07:30 الى 8:30
بازدید از شرکت مومونتMomont فعال در زمینه پرورش بذر و تولید 

محصوالت کلزا و دانه هاي روغنی،
ذرت و چغندر

حرکت به سمت پاریس
MERCURE Paris Porte de Versailles Expo اقامت در هتل پاریس

بروکسل - پاریس
جمعه

1396/04/16
٣

تعطیالت آخر هفته – اقامت در هتل
پاریس

شنبه

1396/04/17 ۴

صرف صبحانه ساعت 7:30 الى 8:30
کلن خروج از هتل به مقصد شهر 
دوسلدورف حرکت به سمت شهر 

Holiday Inn Düsseldorf City - Toulouser Allee اقامت در هتل

پاریس - دوسلدورف
یکشنبه

1396/04/18 ۵

صرف صبحانه ساعت 7:30 الى 8:30
بازدید از شرکت بوشهوف Buschhoff  فعال در زمینه تکنولوژي هاي آسیاب،

غیره اختالط، تهیه خوراك دام، انبار، انتقال گندم و 
 Buschhoff  ادامه بازدید از شرکت بوشهوف

 Holiday Inn Düsseldorf City - Toulouser اقامت در هتل دوسلدورف

دوسلدورف دوشنبه

1396/04/19 ۶

گشت شهري در دوسلدورف

Holiday Inn Düsseldorf City - Toulouser  اقامت در هتل دوسلدورف

دوسلدورف سه شنبه

1396/04/20 ٧

صرف صبحانه تا ساعت 6:30
حضور در فرودگاه بین المللى دوسلدورف در ساعت 7:00

پرواز رفت از فرودگاه دوسلدورف به فرودگاه رم با پرواز اروپایى آلیتالیا در 
ساعت 9:35

پرواز از فرودگاه رم به فرودگاه امام خمینى و فرود در تهران در ساعت 
23:40 به وقت محلى

دوسلدورف - تهران چهارشنبه

1396/04/21 ٨

Germany
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Brussels
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گزارش بازدید از شرکت ها و مراکز مرتبط با غالت و ماشین آالت کشاورزي

کشورهاي بلژیک، فرانسه و آلمان

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 

صرف صبحانه ساعت 7:30 الى 8:30
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