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 کلندآبه  قطر هواپیمایی پروازهای آغاز

 

 2017فوریه  5شروع پروازها از: 
 

 

 

 

OND PATTERN FLT.NO STD STA AIR CRAFT 

DOH-AKL  
DAILY 

QR920 0250 0500+1 B 777 

AKL-DOH QR921 1440 2210 B 777 
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Thanks & Regards  
Qatar Airways - Iran 
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، مشهه  و یهیراز    ، با افتخار از آغاز به کار پروازهایش از تهران2016هواپیمایی قطر به عنوان بهترین کالس تجاری دنیا در سال   

 دقیقه از دوحه به خود اختصاص داده است. 45ساعت و  17ترین زمان پرواز را با  ده ؛ پروازی که طوالنی کلن  خبر میبه آ

های درخشان است که توسه  فاهاهای طبی هی و مراکهی خریه        خراش پایتخت نیوزیلن  یک یهر قرن بیست و یکمی با آسمان  

 ای از اقیانوس از همه جای یهر واقع ی ه است. دقیقه 30آل محاط ی ه و در فاصله  ای ه

بسیار زیادی برای محی  زن گی خود قائل هستن  و یای  به همین دلیهل اسهت کهه بخهش اعامهی از      کلن  اهمیت های آ بومی  

های دریایی چون دلفین و نهنگ بهه   پارک آبی و منطقه حفاظت ی ه جهت نگه اری گونه "هوراکی"میلیون هکتاری  1.2خلیج 

 آی . حساب می

متهر،   328بها ارتفها     "اسکای"هم م ماری این یهر نیی ایاره کرد. برج های م توان به جاذبه های طبی ی، می در کنار این جاذبه  

ترین نقطه آن است. البته اگهر ایهن    بلن ترین برج در نیمکره جنوبی و از امکانات منحصر به فردش، ق م زدن در لبه برج در مرتفع

  بیس جامپینگ یا سقوط آزاد بها چتهر را از   توانی برانگیی نیست، می برای یما آنق رها هم چالش "اسکای واک"ق م زدن یا همان 

 کیلومتر در ساعت برسی . 85باالی برج تجربه کنی  و به سرعت سقوط 

ههیار ارهر هنهری     15لن  است. به غیر از گالری هنری یهر که بهیش از  کهای آ هنری یکی دیگر از جذابیت تفریحات فرهنگی و  

د، عایقان سینما هم از گشت و گذار در این یهر لذت خواهن  برد؛ نیوزیلن  بها  یاخص را در خود جای داده و عایقان خود را دار

 کلن ، لوکیشن ساخت این فیلم نیی برای عموم آزاد خواه  بود.در صورت سفر به آعجین ی ه است و  "ها ارباب حلقه"داستان 

ای نیی  ال اده گذار است، یهر تنو  غذایی بومی فوقنایر برای خری  و گشت و  های بی که پر از بوتیک "کوئین"به غیر از خیابان   

دهه  و یهای  بتهوان همهه ایهن       میها  های غذایی را به توریست دارد. گویت، بره، سبییجات و پنیر تجربه منحصر به فردی از میه

 خالصه کرد. "همبرگر نیوزیلن ی"ها را در  ط م
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