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بازدید از باغات و شرکت هاي فعال در زمینه کاشت و پرورش انگور

در کشورهاي فرانسه و ایتالیا

برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) در ساعت 00:45 بامداد

ورود به فرودگاه شهر رم در ساعت  06:30به وقت محلی

پرواز از فرودگاه شهر رم در ساعت 09:45 به سمت مارسی

ورود به فرودگاه شهر مارسی درساعت 11:10 به وقت مارسی

Novotel Suites Marseille Centre Euromed اقامت در هتل

تهران - مارسی
پنج شنبه 

1395/09/18
١

جمعه

1395/09/19 
٢

Novotel Suites Marseille Centre Euromed اقامت در هتل
مارسی

شنبه

1395/09/20
٣

حرکت از شهر مارسی به سمت مون پولیه

Mercure Montpellier Centre Comedie اقامت در هتل مون پولیه مارسی - مون پولیه

یکشنبه

1395/09/21
۴

IFV بازدید از موسسه

PEPINIERES VITICOLES  بازدید از مرکز نهال کاري و قلمه زنی شرکت
BOURGUET

بازدید از شرك  Grapsud، فعال در زمینه پرورش انگور و فرآوري انواع میوه ها 

و تولید طعم دهنده هاي طبیعی

Mercure Montpellier Centre Comedie اقامت در هتل مون پولیه

مون پولیه - لزان دوشنبه

1395/09/22
۵

حرکت از شهر مون پولیه به سمت میالن

Hotel Manin اقامت در هتل میالن
مون پولیه - میالن

سه شنبه

1395/09/23
۶

بازدید از شرکت  OLMI Srl، سازنده ماشین االت برداشت میوه 

بازدیداز شرکت  B.M.V،سازنده ي انواع ماشین آالت هرس درختان میوه 

Hotel Manin اقامت در هتل میالن

میالن - آستی
چهارشنبه

1395/09/24
٧

(LINATE) به سمت فرودگاه میالن Hotel Manin حرکت از هتل میالن

پرواز از فرودگاه میالن (LINATE) در ساعت 15:00 به وقت میالن به سمت 

(FIUMICINO)فرودگاه بین المللی فیومیچینو رم

پرواز از فرودگاه بین المللی فیومیچینو رم(FIUMICINO) در ساعت 17:30 به 

وقت رم به سمت تهران

 و ورود به فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران در ساعت 00:40

میالن - تهران

پنج شنبه

1395/09/25
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 
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شرکت پژواك

 www.Pezhvac.com :پایگاه الکترونیک 
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مارسى - آبینگان
صرف صبحانه در ساعت 7:30 الى 8

Pépinières Gontard Frères  بازدید از مرکز نهال کارى
Richter International بازدید از مرکز قلمه زنى و نهال کارى

صرف صبحانه در ساعت 7:30 الى 8

صرف صبحانه درساعت 7:30 الى 8

صرف صبحانه در ساعت 7:30 الى 8

صرف صبحانه در ساعت 7:30 الى 8

صرف صبحانه در ساعت 7:30 الى 8


	Page 1



