
:شرکت ایران گردي و جهانگردي آیتو برگزار میکند

میالن2015اکسپو 
:اره نمایشگاهدرب

اکتبر با موضوع 31می تا اولماه از 6مدت بتجاري است در شهر میالن ایتالیا و –میالن که رویدادي فرهنگی 2015اکسپو 
.سال یکبار در کشور هاي مختلف برگزار میشود5این رویداد هر . به نمایش گذاشته میشود”تغذیه زمین ، انرژي حیات“

20روزه خود ،پذیراي بیش از 184رگزاري این نمایشگاه بزرگ و عظیم بامساحتی قریب به یک میلیون متر مربع در طول مدت ب
بازدیدکنندگان عالوه بر گشت و گذار در طول مدت برگزاري نمایشگاه این امکان .میلیون بازدید کننده از اقصی نقاط دنیا خواهد بود 

.نیز براي آنها فراهم میشود که با فرهنگ عامه مردم و نوع عادت غذایی کشور هاي شرکت کننده آشنا شوند
م متصل اي مختلف سایت نمایشگاهی را به هبخش میباشد که قسمت ه5، مشتمل بر ”تغذیه زمین ،انرژي براي حیات”نوانع

:ارائه خواهند کرد2015میسازد و هرکدام از این بخشها برداشتی متفاوت از نمایشگاه اکسپو 
بري و تساوي در جهان ،طعم و مزه به عنوان یک علمداستان بشر و مواد غذایی ،آینده غذا و مواد غذایی ،امنیت غذایی ،برا

م
ا

ت

ت
ا

.با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر فرودگاهی ، ترانسفر نمایشگاهی ، راهنما ،گشت شهري در هر شهر و بیمه 4*قامت در هتل ا: خدمات

.میباشد1394مرداد7مهلت ارسال مدارك براي اخذ ویزا *

.تومان است2،688،200پرواز هواپیمایی ترکیش حداقلبلیطهزینه*
.یورو میباشد39هزینه بلیط نمایشگاه اکسپو روزانه *

و146داخلی88732191ماره تلفندر صورت نیــاز به کسب اطالعات بیشتر خواهشمند است با خانم حسینی و با ش
..فرمائیدتماس حاصل09356171884

)یورو(هزینه هر نفر بازدید از شهر )مدت زمان تور(پکیج 
DBL:1595
SIN:2395

ونیز- میالن روز5شب و 4 A

DBL:1945
SIN:2915

ونیز- میالن روز6شب و 5 B

)یورو(هزینه هر نفر بازدید از شهر ویژه روز ایران در اکسپو پکیج
DBL:1395
SIN:1798

میالن روز5شب و 4
شهریور3مرداد الی 30 C
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