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کانتــون   یــا  گوانگجــو  شــهر 
بزرگتریــن شــهر و مرکــز ایالت 
گوانــگ دونــگ چیــن اســت. 
ایــن شــهر بــه واســطه نزدیکــی 
ــه هنــگ کنــگ، ماکائــو و داد و  ب
ســتد بــا دیگــر شــهرهای عمــده 
واقــع در دلتــای رود مروارید در 
اقتصــاد چین جایگاه ویــژه ای دارد 
و نمایشــگاه صــادرات و واردات 
آن از شــهرت جهانــی در بیــن 
تجــار برخــوردار اســت. میزبانی 
بازی هــای آســیایی 2010  پیــش 
از پیــش نــام کانتــون را بــه عنوان 
یــک مقصــد گردشــگری در بین 

ــان مطــرح کــرد. ایرانی
ــامیان،  ــره ش ــون، جزی ــرج کانت ب
ــارک  ــو، پ ــرای گوانگج ــه اپ خان
ســفاری زیانــگ جیانــگ، منطقــه 
تفریحــی چایــم النــگ، مــوزه 
رودخانــه  و  دونــگ  گوانــگ 
مرواریــد از جملــه جاذبه هــای 
ــتند.  ــو هس ــگری گوانگج گردش
گوانگجــو  ایرانــی  مســافران 
غذاهــای  طعــم  از  می تواننــد 
رســتوران  در  ایرانــی  لذیــذ 

ببرنــد. لــذت  ماه عســل 
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جاذبه های 
گردشگری 

گوانگجو 
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اردیبهشت تا جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ 

ســی و سـومیــن نمایشـگاه بیـن المــللی

CHINAPLAS
فرصتی برای بازدید از تازه های فناوری های پیشرفته و

 کشف فرصت های تجاری نوین در صنعت پالستیک، پلیمر و صنایع وابسته

ساختمانخودرو پزشکی برق، الکترونیک،
مخابرات و فناوری اطالعات  

توجــه: بــه مســافرانی که تــا تاریــخ ۹ اردیبهشــت 
ــق  ــف ارزی تعل ــد  2% تخفی ــام نماین 13۹8 ثبت ن

می گیــرد.

ــل  ــت در هت ــب اقام ــا 5 ش ــور: 4 ی ــات ت خدم
ــن ـ  ــرادی چی ــزای انف ــه ـ وی ــا صبحان ــی ب انتخاب
ــگاه ـ  ــه نمایش ــام ورود ب ــت ن ــت کارت ثب دریاف
ترانســفر رفــت و برگشــت فرودگاهی ـ ترانســفر 
رفــت و برگشــت نمایشــگاهی ـ بیمــه مســافرتی.

 ۳,400
شرکت کننده از 

سراسر جهان

 ۱۸0,000
بازدیدکننده از 
۱50 کشور جهان

 ۲50,000
مترمربع فضای 

نمایشگاهی

۱۱
کشور/ منطقه 

دارای پاویون

۱,000
شرکت  تامین کننده 

مواد اولیه

۳,۸00
شرکت تولیدکننده 

ماشین آالت

هوشــمند ســاخت 
مــواد اولیــه نوآورانــه
ســـبز راه حل هــای 

نـمایشگاه پیشگام در صنعت پالستیک، پلیمر و صنایع وابسته در جهان     
پـردیس نمایشگاهی واردات و صادرات چین

پـاژو، گوانگجو، جمهوری خلق چین

دستاوردهای تازه صنعت پالستیک برای صنایع

  50% از مبلغ ارزی هنگام ثبت نام دریافت می گردد.
   قیمــت بلیــط هنــگام رزرو مشــخص و بــه مبلــغ 

ــردد. ــه می گ دالری اضاف
    هتل هــا بصــورت On Request  بــوده و بــا توجه 
بــه ازدحــام و اســتقبال بازدیدکننــدگان در صــورت 
ــی  ــا هماهنگ ــتی، ب ــل درخواس ــدن هت ــرم نش کانف
ــن دیگــری اعــام می گــردد. مســافر هتــل جایگزی
    در صــورت درخواســت مســافر امــکان رزرو 
هتل هــای 3 و 4 ســتاره بســته بــه نیــاز وجــود دارد. 

پیش ثبت نام برای دریافت کارت بازدیدکننده تا پیش از ۱۳ می یا یکشنبه ۲۳ اردیبهشت 
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مدارک الزم جهت اخذ ویزا

   اصل و کپی گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه
   عکس 3*4 با زمینه سفید از روبرو و بدون روتوش

   اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
   گواهــی تمکــن مالــی بــه میــزان 35.000.000 تومــان  بــه زبان 

انگلیســی بــا مهــر و امضــاء بانــک مربوطه 

نام هتل

Royal Tulip Hotel

Hilton Science City

Vanburgh Hotel

Grand Hyatt Hotel

Intercontinental Hotel

درجه

5

5

5

+ 5

+ 5

مدت

4 شب

4 شب

4 شب

4 شب

4 شب

5 شب

5 شب

5 شب

5 شب

5 شب

هر نفر در اتاق یک تختههر نفر در اتاق دو تخته

5۹0 دالر + بلیط

۷55 دالر+ بلیط

6۹5 دالر+ بلیط

885 دالر+ بلیط

۹۷5 دالر+ بلیط

650 دالر+ بلیط

845 دالر+ بلیط

۷85 دالر+ بلیط

۹۹5 دالر+ بلیط

1115 دالر+ بلیط

۷85 دالر + بلیط

1015 دالر+ بلیط

۹30 دالر+ بلیط

12۹0 دالر+ بلیط

1450 دالر+ بلیط

8۷5 دالر+ بلیط

11۷5 دالر+بلیط

1060 دالر + بلیط

1500 دالر+ بلیط

16۹5 دالر+ بلیط

تهران، خیابان ولیعصر، ساختمان شروان شماره 2442 ...........

تلفن: 33-8866562۹  |  نمابر: 88665631 ........................
info@pardisantour.net  .............................................................
www.pardisan.com  ....................................................................
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