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 اطالعات

 نمایشگاه

نمایشگاه هنر آتن امروزه به عنوان یکی از طوالنی مدت ترین رویدادهای هنرهای معاصر اروپا و بزرگترین 

توسط انجمن گالری های  1993رویداد ساالنه هنرهای تجسمی یونان به شمار می آید. این نمایشگاه در سال 

افتتاح شد. این نمایشگاه، محل بازدید آثار هنری بین المللی محسوب می شود. نمایشگاه هنر آتن، هنری یونان 

گالری های هنری، موسسات فرهنگی، موزه داران، مجموعه داران، بنیادها، موزه ها، ناشران هنری، اهالی هنر 

اد بازار هنر در یونان، نقشی قطعی و عالقمندان هنر یونانی و خارجی را گرد هم می آورد. این نمایشگاه در ایج

ایفا می نماید. در قسمتی از نمایشگاه هنر آتن، گالری های هنری یونانی و خارجی حضور دارند که حضور آنها 

 .گرایش هنری عصر ما را منعکس می نماید

   athina.gr-www.artنمایشگاه  رسمی  سایت  وب

مشخصات 

 نمایشگاه
 . ناشران هنری، عالقمندان هنر، منتقدین، موزه داران، هنرمندان، دالالن، مجموعه داران هنری

 

 خدمات 

 تور  

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی                                          ♥   ویزای شنگن              ♥                بلیط رفت و برگشت ) نرخ روز( ♥

 راهنمای فارسی زبان  ♥             کارت نمایشگاه  ♥     ستاره مرکز شهر با صبحانه   4و 5هتل   ♥

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥                ه مسافرتیبیم  ♥                   بازدید از نمایشگاه                  ♥

 شناسنامه متقاضی و همسر  ♥               ماه اعتبار 6گذر نامه متقاضی با  ♥ مدارک

 مدارک شغلی ، مالی و ملکی ♥قطعه عکس                                          3  ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 

 

 

18 – 21 SEP 2020 *** GREECE - ATHEN 

 یونان – آتن  *** 28 الی 31 شهریور 1400 

 

 

 

 

.باشد می میسر نیز هواپیما بلیط و هتل تهیه ، ویزا  اخذ شامل تفکیکی بصورت خدمات کلیه ارائه  

www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  

 

   تلگرام و واتساپ: 09194141438   

تهران ، میدان دکتر فاطمی ، نبش خیابان شهید گمنام ، پالک 3 ، طبقه 1 ، واحد 4 - گروه تورهای نمایشگاهی ، کدپستی 1431654513 

 gilvagasht@gmail.com  -  88950129 : تلفن: 88992004 –  فکس

 کسب اطالعات:  88992004  –  موبایل :  09124380170 ) خانم مبشری(،

http://www.art-athina.gr/
http://www.tournamayeshgah.com/

