
  دي ماه 7پنجشنبه  ––––تور گردشگري ادبي تهران 

  :برنامه تور

اي از اين اثر ادبي را به  روايت تازه " آمدهخان از فرنگ عفرج"نمايشنامه براساس  "آر نو"، گروه هنري "حسن مقدم"در خانه پدري  -

 .معاصر كشورمان آشنا شويمنامه نويسان  زندگي و گزيده آثار يكي از نمايشاجرا درخواهند آورد تا بيش از پيش با 
 

و   "چهرزاد بهار"، سركار خانم الشعراي بهار دختر ملك صحبتي گل رخ و گل چهره را با حضور هم ،در باغ نگارستان در محفلي ادبي -

هاي  ناگفتهطرات و اي از خا گوشه ،معنا خواهيم كرد و از لسان شيرين اين عزيزان "محمد گلبن"استاد بهار، جناب آقاي  فرزند خوانده

 .را بازگو خواهيم كرد " مرغ سحر" زندگي خالق تصنيف زيبا و ماندگار
رونق بيشتري به محفل ادبي ، هاي ادبي و فرهنگي تاثير گذار ساير شخصيت و با يادي ازترچه خاطرات اين باغ را ورق زده دفهمچنين 

    .بخشيم خود مي
  

 مشاهيري كه هر ،بزرگان فرهنگ و ادب اين مرز پرگهركنيم به  اداي احترام مي ،حمد و سورهاي گل و خواندن  با نثار شاخه، ظهيرالدولهر د -

   .، اما طنين صدايشان همواره در گوش جان ما باقيستاند چند آرام در خانه ابدي خود خفته

  :شرايط برگزاري تور

 1391دي ماه  7پنجشنبه        :زمان برگزاري -

 30:13الي  30:8    :ساعت برگزاري -

 هزار تومان 35                :هزينه  -
 نفر 50       :حداكثر نفرات -

  :توضيحات تور

 .، چتري براي باران رحمتش فراموش نشوداگر لطف الهي شامل حالمان شد -
 استفاده از وسيله نقليه توريستي و پذيرايي در باغ نگارستان -

 عليرضا عالم نژاد –مريم حصاركي        :راهنمايان تور -

 هادي كمالي مقدم –مينا بزرگمهر             :هنرمندان -

  :نحوه ثبت نام تور

 .بررسي نماييد  cafetehroon.com، ظرفيت باقيمانده را در سايت كافه تهرون قبل از واريز هزينه تور -

 :نماييد كارت زير واريزملت ، هزينه تور را به روش كارت به كارت به شماره با توجه به تعداد نفرات مورد نظر -
  )عليرضا عالم نژاد: صاحب حساب( 6104  3370  0805  8982     

 0912 3139034، تعداد نفرات و چهار رقم آخر شماره كارت خود را از طريق پيامك به شماره  نام خانوادگي فرد ثبت نام كننده نام و -

 . ارسال نماييد
 )8982 ،نفر 3 ،عليرضا عالم نژاد: مثال(

 .نقطه آغاز تور به صورت تلفني به اطالع شما خواهد رسيد، پس از ثبت نام -

  .، در تور ثبت نام نماييدلطفا در صورت قطعي بودن حضورتان ،باشد زينه واريز شده قابل استرداد نمياز آنجا كه ه :توجه

  سايت كافه تهرون :طراحي و اجراي تور

 –هاي اداره كل فرهنگي اجتماعي دانشگاه تهران  معاونت موزه –مايان گردشگري استان تهران انجمن صنفي راهن :با مشاركت و همكاري

  گروه هنري نو آر


