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اوپن هاوس گروه گالوس در شــهر ســنت گالن - ســوییس
2017 پیشازافتتاحیهنمایشــگاهلیبل اکســپو 

 21th -24th SEP ، 2 مهر 30 شــهریور الی 

آمدید! خوش  سوییس  به 
ســوییسمعروفبهوقت-شناســی،مناظرفوقالعادهوبهترینشــکالتهایدنیاســت.

Allstarsگالوسازبهترینهایســوییسوفرانســهلــذتخواهیدبرد. اطمینــانداریــمکــهبــاحضوردرتور

WELCOME TO SWITZERLAND!
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ورود به ســنت گالــن و پذیرش هتل
رفت با اتوبوس اختصاصی به یکی از رســتوران های رســمی ســنت گالن برای پذیرایی شــام

بازگشــت به هتل با اتوبــوس اختصاصی

رفــت با اتوبــوس اختصاصی از هتل بــه کارخانه گالوس
مراســم افتتاحیــه مرکز جدید نمایشــگاهی چــاپ لیبل گالوس

Gallus Labelfire، Gallus Labelmaster، Gallus RCS 430 ،Gallus ECS 340 :نمایــش زنــده تولیــد
ناهار پذیرایی 

 Gallus Labelfire، Gallus Labelmaster، Gallus RCS 430 ،Gallus ECS 340 :نمایــش زنــده تولیــد
و تــور بازدید از کارخانه

رفت به دریاچه کنســتانس و تور کشــتی همراه با پذیرایی شــام
بازگشــت به هتل با اتوبــوس اختصاصی

 1396 جمعه31شــهریور

VISIT AT GALLUS AND HAVE A BOAT TRIP ON LAKE CONSTANCE
پسازبازدیدازکارخانهگالوس،ازدریاچهزیبایکنستانسبررویکشتیلذتببرید



زمان
صبح

ظهر
بعد از ظهر - شــب

صبح

برنامه
ســفر از ســنت گالن به شــهر استراســبورگ از طریق شــهر شافهاوزن، بازدید از آبشــارهای معروف راین

پذیرایی ناهار در شــهر شــافهاوزن
ادامــه ســفر بــا اتوبوس اختصاصی به استراســبورگ در فرانســه و پذیرش هتل

برنامــه گردش عصرانه و پذیرایی شــام
بازگشــت به هتل

) ســفر با اتوبوس اختصاصی از هتل استراســبورگ به شــهر بروکســل - بلژیک)شــامل پذیرایی ناهار

تورآبشــارهایرودخانهرایندرشــهرشــافهاوزن
اقامتیکروزهدرشــهرزیبایاســترازبورگفرانســه

شــنبه1مهر1396 

یکشــنبه2مهر1396 
برنامهزمان

وه هایـــدلبرگ عضــو گر

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر با بخش مارکتینگ شــرکت ایران روتاتیو به شــماره 87781312 تماس حاصــل نمایید.
شــرکت ایــران روتاتیو)نماینــده انحصاری گروه گالوس عضــو هایدلبرگ( 

آدرس: تهــران، ســهروردی شــمالی، خیابــان دکتر قندی، خیابان ســیبویه شــمالی، نبــش کوچه دوازدهم، پالک 2، ســاختمان هایدلبرگ
www.iranrotative.com فکــس: 88519745  تلفــن: 87781312 
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