
 

 

 تجربه هاست نیباتریدر خلق ز یتخصص ما سع

                  هلندجشنواره گل کوکنهوف  

 
 

 اطالعات   

 نمایشگاه

شنواره  باغ گل کوکنهوف، مرکز برگزاری ج  جشنواره گل کوکنهوف هلند مشهورترین جشنواره گل الله در جهان به شمار می آید و   

شهر کوچک لیسه برگزار می شود. باغ گل              شهر آمستردام در  ساالنه گل الله کشور هلند محسوب می شود. این جشنواره در جنوب 

صل بهار به روی عموم با     سال فقط دو ماه در ف شمار می آید. این باغ گل، هر  ست تا   زکوکنهوف هلند، بزرگترین باغ گل جهان به  ا

بهترین گل های الله، زعفران، نرگس )الله یا نرگس زرد( و سایر گل های پیازدار هلندی را در معرض نمایش عمومی بگذارد. شرکت  

در این جشنننواره برای عالنمندان به گل و گیاه و باانانی، سننفر سننرگرم کننده یک روزه ای از پایتات به این باغ گل به شننمار می 

سفر خود را با سفر جاده ای در گوشه و کنار کشور هلند تکمیل کنید. تنوع گل ها و رنگ ها در باغ گل کوکنهوف،      آید، می توانید 

ست  سال حدود   -اعجاب انگیز ا شود. برخی از بهترین و جالب ترین       80میلیون پیاز گل در این باغ  7هر  شته می  شهور کا هکتاری م

شیده این باغ    سرپو شاهد گل       گل های الله در ارفه های  ستند که در آن می توانید  شوند. این ارفه ها، جایگاهی ه نگهداری می 

ستند. این         شنواره، ارق در گل ه شید و این ارفه ها در کل مدت برگزاری ج صورش را بکنید، با های الله از هر رنگ و نوعی که ت

 ارفه ها همواره رنگ ها و انواع جدیدی از گل های الله را تجربه می کنند.  

  www.keukenhof.nl   :نمایشگاه رسمی  وب سایت  

 

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

 09194141438) خانم منشری (، تلگرام و واتساپ :   09124380170-88992004کسب اطالعات :  

www.tournamayeshgah.com  - ثنت نام اینترنتی 
 

 خدمات 

 تور  

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

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

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥                بیمه مسافرتی  ♥                   بازدید از نمایشگاه                  ♥

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

 مدارک شغلی ، مالی و ملکی ♥نطعه عکس                                          3  ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 1402اردینهشت  17الی 1401  اسفند  27 *** لیسه – هلند
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 1431654513، کدپستی  گروه تورهای نمایشگاهی - 4، واحد  1، طنقه  3تهران ، میدان دکتر فاطمی ، ننش خیابان شهید گمنام ، پالک 
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