اطالعیه برگزاری تور دو روزه و نيمه يزد شناسي
بدينوسيله به اطالع همکاران محترم ميرساند ؛
اداره كل رفاه  ،تعاون وخدمات اجتماعي در راستاي اهداف رفاهي خود وبا آگاهي از ضرورت آرامش فكري و پرنمودن بهينه اوقات فراغت كاركنان محترم شهرداري
تهران و با هدف تنوع در مقصدهاي گردشگري و آشنايي همكاران گرامي با شهرهاي داراي پيشينه تاريخي  ،نسبت به برگزاري تور دو روزه و نيمه يزد شناسي از
چهارشنبه تا جمعه هر هفته از تاريخ  97/9/21اقدام نموده است .لذا همكاران گرامي ميتوانند از روز دوشنبه مورخ 97/09/12راس ساعت  10صبح با مراجعه
به سيستم گردشگري اداره كل رفاه به آدرس www.tehran.iri -اداري ،رفاه ،منابع انساني -سامانه جامع رفاهي نسبت به ثبت نام مبادرت نمايند.
-1حق السهم دريافتي هر يك متقاضيان باالي  7سال مبلغ  1.350.000ريال  ،افراد  2تا  7سال  700.000ريال و افراد زير  2سال رايگان مي باشد
 -2ساعت حركت راس ساعت  15:35و از محل ايستگاه راه آهن تهران مي باشد .لذا همكاران گرامي يكساعت قبل از حركت در محل تعيين شده حضور داشته باشند.
 -3برنامه سفر:
روز اول ) حركت راس ساعت  15:35چهارشنبه از ايستگاه راه آهن تهران با قطار سريع السير پرديس به سمت يزد  -ورود به شهر يزد  -اسكان در هتل صفائيه  -صرف شام
در رستوران هتل
روز دوم ) صرف صبحانه بصورت بوفه در رستوران هتل  -گشت و بازديد از اماكن تاريخي تا ظهر  -صرف ناهار در هتل  -حركت به سوي كوير  -صرف شام در كوير -
بازگشت به هتل و استراحت
روز سوم ) صرف صبحانه بصورت بوفه در رستوران هتل -گشت و بازديد از اماكن تاريخي تا ظهر  -صرف ناهار در هتل  -تحويل اتاقها و حركت بسوي ايستگاه راه آهن
 -4گشت ها شامل بازديد از اماكن تاريخي يزد از قبيل  :دخمه  ،آتشكده  ،مجموعه اميرچخماق  ،موزه آب  ،زندان اسكندر  ،بافت قديم  ،مسجد جامع  ،باغ دولت آباد
خواهد بود
 -5با توجه به ضرورت بازديد از كوچه پس كوچه هاي بافت تاريخي ،برخي از گشتها بصورت پياده روي طوالني خواهد بود  ،لذا از همكاران درخواست ميگردد با
درنظر گرفتن موارد فوق از به همراه آوردن افراديكه قادر به پياده روي نيستند خودداري فرمايند
 -6مشمولين استفاده از تور مذكور كاركنان رسمي و قراردادي خدمات اداري شهر و هاديان شهر و بستگان درجه يك (متاهلين همسر وفرزندان مجرد ،مجردين پدر
ومادر يا خواهر و برادر) مي باشند.
 -7استفاده كنندگان از اين تور امكان استفاده از تورهاي چندروزه (سهميه اي و مكمل ) و تورهاي دو روزه را در سال جاري نخواهند داشت.

