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مـــا کـــه هستیـــــــــــــــــــــــم

معرفــــــــــــــــــــــــــــــــــی

 کیهان گشت آژانس مسافرتی است که در 

سال 2000 تاسیس شده است .

همکار ما هرروز مسافران را 

پذیرش می کنند و در تالشند تا 

پروژه های مسافرتی آنها را تحقق بخشند.

در مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   دفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

یـــس ، ونکـــوور و تهران  قلـــب پار
واقـــــــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده اســـــــــــــــــــت

به عنوان عضوی از انجمن بین المللی حمل و 
نقل هوایی )IATA(، سازمان هواپیمایی کشوری 

ایران ICAO و سازمان میراث فرهنگی  و جهانگردی 
)ICHTO(، کیهان گشت مجموعه گسترده ای از 

خدمات جهانگردی و مسافرتی ارائه می دهد .
با بیش از پانزده سال تجربه در زمینه جهانگردی، 
کیهان گشت متعهد است که خدماتی با کیفیت 
باال برای تضمین سفری به یادماندنی عرضه کند . 

در سال 96 کیهان گشت با افتتاح دو آژانس در
پاریس)فرانسه (وونکوور)کانادا(ودریافت 

مجوزهای گردشگری الزم به برنامه توسعه خود 
جامه عمل پوشاند.

مدیران آژانس های تهران و پاریس همکاری 
تنگاتنگی را برای ارائه خدماتی شایان به مقصد 
پاریس ، فرانسه و به طور کلی اروپا آغاز کرده اند.

باور ما گوش سپردن به مشتری است تا 
اقامتی رویایی مطابق با خواسته او آماده کنیم .

هر سفر
منحصر به فرد است



خدمات ما3

کیهان گشت به عنوان آژانس مسافرتی در ایران، فرانسه و کانادا ، سفرهای اختصاصی برای 

مشتریانش برنامه ریزی می کند .

در چند ماه اخیر ، خدمات خود را به عنوان آژانس میزبان در پاریس توسعه داده ایم .

در زیر فهرستی از خدمات ارائه شده توسط آژانس مارا مشاهده می کنید: 

رزرواسیون یا خرید های مختلف : 

بلیت هوایی )پرواز بین المللی یا داخلی(

بلیت قطار یا اتوبوس

خودرو به همراه راننده

رفت و آمد به فرودگاه

هتل یا محل اقامت

راهنما یا مترجم 

خدمــــــات مـــا

بلیت هواپیما و رفت و آمد

با توجه به درخواست شما ، کیهان گشت بلیت هایی از 

شرکت هواپیمایی دل خواه شما پیشنهاد می کند . 

کیهان گشت با شرکت های حمل و نقل متعددی

همکاری می کند .

چه رفت و آمد فرودگاه باشد چه در اختیار گذاشتن خودرو 

با  راننده.
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محل اقامت

کیهان گشت زمینه همکاری با تعداد زیادی از هتل های 

پاریس را باز کرده است . ما متعهدیم که هتل یا هتل آپارتمان 

هایی را طبق سفارش شما با بهترین قیمت ها پیشنهاد 

دهیم . 

راهنمای گردشگری

یک راهنمای خوب کلید اصلی برای اقامتی دلچسب است. 

کیفیت سفر بستگی زیادی به توانایی راهنما دارد بنابر این 

الزم است که یک راهنما :

-     زبان پارسی را خوب بداند  

-     قادر به برقراری ارتباط قوی اجتماعی باشد  

-     اطالعات تاریخی و فرهنگی عمیقی از مکان های  

بازدیدی داشته باشد  

ما راه حلی که مورد نظر شما باشد  
را،پیدا خواهیم کرد
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کیهان گشت متعهد است که تمام توجه خودرا معطوف 

درخواست مشتری  کند. شناخت ما از فرانسه و اروپا ، 

کمکمان میکند میزبانی خوب برای شما باشیم.

هـــدف مـــا ایـــن اســـت کـــه شـــرایطی فراهـــم کنیم تا شـــما ســـفر را آن 

گونـــه کـــه تصـــور کـــرده ایـــد تجربـــه کنیـــد باتوجـــه بـــه خواســـته هـــا و 

نیازهایتان

طبیعت سفر کشف سرزمین های جدید ، مالقات ملت ها و فرهنگ های مختلف است. 

مشتری هاســـت. رضایـــت  جلـــب  و  بـــاال  ســـطح  خدمـــات  ارائـــه  بـــرای  مـــان  توانایـــی  تمـــام  کارگرفتـــن  بـــه  مـــا  هـــدف 

گروه همکاران ما متخصص در مقصدهای اروپایی ،  آماده اند تا مســیر های ایده آل و ســفرهای شــمارا برنامه ریزی می کنند .

راه هــای زیــادی بــرای ســفر بــا کشــف مــکان هــای جدیــد وجــود دارد . چــه خواهــان تــور های گروهی باشــید چه ســفرهای مختص 

بــه هر فــرد.

نقطــه قــوت مــا توجــه بــه جزییاتــی اســت که شــما را دعوت می کند در تجربه ای متفاوت ، پاریس ، فرانســه یــا اروپا را زندگی کنید.

کیهان گشت برای تحقق خواسته 
شما همراه شماست

تجربــــــه ای متفـــــــاوت

نقـــــــــــــــــــــاط قـــــــــــــــــــوت ما
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پاریس که زیباترین شهر دنیا نامیده می شود، در شمال مرکزی فرانسه واقع شده و با 

حلقه ای از رود سن پیچیده شده است.  

ویژگی های متعدد پاریس این شهر را به شهری بی همتا تبدیل کرده اند.  

شهر نور ، وجهه ای هنری و فرهنگی بدون رقیب در دنیا دارد .  

پنجمین پایتخت جهانی فرهنگ ، مد و لوکس بودن است .  

یــــــــــــــــــــــــــــــس پار



میراث و اعتبار7

در پاریس ساختمان ها و اثر های تاریخی قابل شمارش نیستند . برج ها 

،کلیساها ، طاق ها ، پل ها یا فواره هایی که شاهد  دو هزار سال تاریخ هستند.   

حمل ونقل

جا به جا شدن در شهر بسیار آسان است،چه با تاکسی ، چه با اتوبوس ، چه   

مترو یا دوچرخه ، شبکه حمل و نقل عمومی جابه جایی را بسیار ساده کرده   

است.

مترو یکی ازنمادهای پاریس ، به تراکم شبکه اش با سیصد ایستگاه و به 

سبک معماری یک دستش که از هنر جدید تاثیر گرفته ، شناخته می شود.

مترو یکی ازنمادهای پاریس ، به تراکم شبکه اش با سیصد 

ایستگاه و به سبک معماری یک دستش که از هنر جدید تاثیر گرفته ،

شناخته می شود.

میــــــــــــــــراث و اعتبـــــــــــــــــار

یس متروی پار

یـــس پار متـــروی 
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منطقـــــــــه هـــــــــــا
پاریس به بیست منطقه تقسیم شده است که هرکدام 

شهرداری خود را دارا هستند .

هر منطقه  چهار محله دارد. در زیر فهرستی از چند مکان و 

ساختمان مهم از هر محله آمده است.
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محله های زیبای پاریس اکثرا اطراف محله 7 قرار گرفته اند  محله های 5 ، 6 و 7 شیک ترین و سرآمد محله ها هستند . به 

این ها محله 8 ، غرب 9 ام ، شمال 16 ام ، غرب17 ام را نیز می توانیم اضافه کنیم . مکان ها و ساختمان های مهمی که می توان 

بازدید کرد :  موزه تاریخ طبیعی ، مسجد بزرگ پاریس ، سوربن ، پانتئون ، پارک لوکزامبورگ، موزه اورسی ، انولید ، برج ایفل ،  

خیابان شانزه لیزه ، میدان کنکورد ، Le Grand Palais, ، پل الکساندر سوم ، اپرای گارنیه.

محله های شیک

محله های شمالی و شمال شرقی 17 ام ، 18 ام ، 19 ام و بیستم می شود . مکان ها و ساختمان های مهمی که می توان بازدید 

کرد . 

مونمارت ، قلب مقدس ، پارک ویلت ، تئاتر ویلت ، شهرک علوم ، پارک شومون )Chaumont( قبرستان پرالشز ، بل ویل و غیره ...

محلـه هـای شـمالی و شـمال شـرقی

. کرد  بازدید  توان  که می  . مکان ها و ساختمان های مهمی  ام است  ، 15 و جنوب 16   14 ، محله های جنوب شامل 13 

برنج مونپارنس ، قبرستان مونپارنس ، موسسه کارتیه ، کتابخانه ملی فرانسه ، میدان ایتالیا ، پارک نمایشگاهی ، دروازه ورسای، پارک 

آندره سیتروئن ، محله چینی های 13 ام ، پارک شاهزاده ها ) استادیوم فوتبال باشگاه سن ژرمن ( ، ساختمان رادیو فرانس و غیره .

محله های جنوب

محلــه هــای 9 ، 10 ، 11 و 12 نقــاط اشــتراک زیــادی دارنــد . در ایــن محلــه هــا قســمت هــای زیــادی هســت کــه جــوان هــا آنجــا 

وقــت مــی گذراننــد وآن را بســیار زنــده و پویــا کــرده اســت . مــکان هــا و ســاختمان هــای مهمــی کــه مــی تــوان بازدیــد کــرد .

میدان باستیل ، اپرای باستیل ، کانال سن مارتین ، بل ویل ، میدان رپوبلیک )جمهوری(، میدان نسیون )ملت( ،برسی .

این محله ها بیشتر عامه پسند هستند و دارای اختالط فرهنگی هستند .

ـــس ـــرقی پاری ـــزی و ش ـــای مرک ـــه ه محل

قلب پاریس شامل محله های 1 ، 2 ، 3 و 4 می شود .  مکان ها و ساختمان های مهم :  

پارک Tuileries ، موزه لوور ، شهرداری کل )Hotel de Ville( ، پن نف )Le Pont Neuf( ، قدیمی ترین پل پاریس ، مجمـــــــــوعه 

Les Halles ، کلیسای نوتردام ، Le Palais Royal ، محله Marais ، میدان واندوم و غیره .

پاریــــــــــس قلب 



یـــــــــــــــــس11 مناطــــــــــــــق اطراف پار

یــــــــــــــــــــس مناطـــــــــــــــــق اطـــراف پار
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شهربازی معروف والت دیزنی در فاصله 50 دقیقه ای پاریس است . این شهربازی برای گذراندن یک روز عالی خانوادگی ایده آل است .

در این مرکز خرید می توانید از بزرگترین برندها با قیمت های کمتر در تمام سال خرید کنید.

کاخش و  ورسای 

Val' d-Europe ید مرکز خر

یس دیزنی لند پار

ژیورنــی      |      خانــه کلود مونه

کاخ ورسای که یکی از زیباترین مظاهرهنرفرانسوی قرن هفدهم است ، از سی سال پیش در 

فهرست میراث جهانی قرار گرفته است.

شکارگاه قدیمی لویی سیزدهم توسط پسرش لویی چهاردهم توسعه پیدا کرد و در سال 

1682  به محل استقرار دولت  تبدیل شد . تا قبل از انقالب فرانسه تمام پادشاهان بعد از او به 

ترتیب به شکوه آن افزودند .

کلود مونه از سال 1883 تا 1926 در خانه اش در ژیورنی زندگی کرد . از آنجا که به اندازه رنگها به 

باغبانی عالقه داشت ، باغ گل و باغ آب خود را به مانند یک اثر هنری ساخت .

بازدید کنندگان با قدم زدن در باغش و خانه اش می توانند فضایی که بر استاد 

امپرسیونیست حاکم بوده را هنوز حس کنند و با دیدن ترکیب گل ها و نیلوفر های آبی ای که 

منبع الهام بسیاری از آثار او بوده ، هیجان زده شوند.



فرانســـــــــــــــــــــــــــــه

در فرانسه شهر ها و مناطق بسیاری ارزش دیدن دارند.

کیهان گشت اقامت و خدمات مورد توجه شمارا به هر 

مقصدی که انتخاب کنید هماهنگ می کند .

در ادامه فهرستی از چند شهر و مکان خاص که قابل توجه 

هستند آورده شده است :

فرانســــــــــه
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کوه سن میشل در استان نورماندی واقع شده است . این کوه نامش را از 

جزیره ای صخره ای که به سن میشل اختصاص داده شده گرفته است . 

جایی که امروز صومعه کوه سن میشل برپاست .

یک مجسمه از سن میشل در قله ی کلیسای این صومعه قرار دارد . صومعه 

و بناهای اطراف آن در فهرست بناهای تاریخی  ملی قرار گرفته اند .  این منطقه 

و خلیج آن از سال 1979 در لیست میراث جهانی یونسکو قرار دارند .

کوه سن میشل
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نورماندی
)شهر های ساحلی مانند دوودیل ، هونفلور یا اتروتت(

اتروتت؛ این شهر در نورماندی ، روی خط ساحلی  دریای مانش واقع شده است .

ظاهر چشمگیر و خارق العاده ای از صخره های سفید بی نظیر و سواحل با سنگریزه های 

خاکستری آن را به یکی از مکان های   گردشگری بین المللی تبدیل کرده است .
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قصرهای فرانسوی

در فرانسه بیش از ده هزار کاخ وجود دارد . این ساختمان های قدیمی از قرن ها پیش میراث 

فرانسه به شمار می روند.

کاخ های لوار به طور خاص معروف هستند و در تمام سال می توان از آن ها بازدید کرد . 

فرصتی عالی برای کشف این مکان ها  که از دل تاریخ آمده اند .
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فرانسه تعداد زیادی پیست اسکی دارد . این پیست ها در آلپ شمالی ، آلپ 

جنوبی و پیرنه واقع شده اند و مقصد ایده آلی برای برای این ورزش به حساب 

می آیند .

این مناطق شامل تعداد زیادی پیست اسکی در تمام سطوح با تجهیزاتی 

مدرن و نگهداری عالی می باشند .

ـــرار  ـــه ق ـــه در فرانس ـــت ک ـــه اس ـــای مدیتران ـــرقی دری ـــمت ش ـــی قس ـــاحل جنوب س
دارد و شـــامل ســـواحل موناکـــو نیـــز میشـــود و بخـــش بزرگـــی از ســـاحل اســـتان 

La Cote d’Azur را شـــامل می شـــود.
اگرچه La Cote d’Azur در درجه اول نام یک منطقه جغرافیاییست اما 

شهرتش را از فعالیت های تفریحی ، تجاری و فرهنگی  خاص خود گرفته که 
برای جهانیان شناخته شده است: 

از جمله هتل داری لوکس 
آشپزی 

صنعت عطر
کازینو 

میهمانی های ساحلی
قایق های بادبانی کالسیک

جشنواره آتشبازی
جشنواره کن

کنگره ها
جایزه بزرگ فرمول یک و تاریخی موناکو

مد
نمایشگاهای مختلف

اسکله ها 
ازجمله سایتهای نمادین:

Promenade des Anglais, Croisette, port de St-Tropez, place des(
.)Lices, St-Paul de Vence

در زیر برخی از شهرهای مشهور این قسمت را ذکر میکنیم :
مارسی	 
تولوز	 
نیس	 
کن	 
موناکو	 

ساحل جنوبی

ین پیست اسکی دنیا( لپ )بزرگتر آ
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