
 

  آغاز کا" گرما موسم دار وضع "یک جزيول) ر (شاپنگ ٹيل آؤٹ کيش

  --/وزوائريآرن یپ/ء2012 جون 21 لندن،

 کے جشن کے ثقافت یورپي یتيروا نے جزيول) ر (شاپنگ ٹيل آؤٹ کيش کے ليٹير ويليو سال، رواں
 ٹيل آؤٹ شيپرتع ح،يتفر شاپنگ ںيم ماحول کھلے یک جيول ہر جو ہے ايک آغاز کا' سمر کيش 'ےيل

 اور نےيپ کھانے آرٹ، شن،يف یمقام کو حيتفر یک گرما ںيم زيفيک اور ستورانوںير ل،يتکم یک کسيبوت
   ۔ہے ہا کر مکمل ساتھ کے پروگرام زبردست کيا کے یقيموس

  : ےيجيک کلک ےيل کے کھنےيد زيلير وزين ايڈيم یملٹ
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 یمثال کے ورپي ےيل کے نےيد جھلک یموج من دوران کے نوںيمہ کے یگرم کو جيول ہر سے ںيم نو
 ٹاور فليا ںيم جيول یليو ال ۔گا جائے ايسجا سے نمونے ميعظ کٹے سے درختوں کيا کے عمارات

 ماس ۔ہے پر فاصلے کے منٹ 35 صرف رسيپ گھر کا ملبوسات کہ ہوگا یدہان ادي جو – گا کھئےيد
 ںيم ميلجيب پر موقع کے نمائش یعالم یک ء1958 جو گا، کرے شيپ نيتحس خراج کو ميٹميا جيول خلنيم

 کے پھولوں افتہي اعزاز جو گا کرے شيپ" باغ کا وںيخوش "مثال بے جيول ريکلد ہے، ادگاري شده ريتعم
 یغنائ یک یورد ںيہم یشاداب و یسرسبز یک جيول نزايفد جبکہ ہوگا، نيتحس خراج کو یسيم جو زائنريڈ

 دار وضع یانتہائ وںي اور ۔یگ دالئے ادي کو موضوع کے یقيموس کے رونايو ید نايار مقام کے ليتماث
  ۔ہے اريت پر طور مکمل منظرنامہ کا اگرم موسم

 کے ورپي وه تاکہ ہے چکا ہو وستيپ ںيم قلب کے عالقوں یمقام جزيول) ر (شاپنگ ٹيل آؤٹ کيش
 جيول روکا ال ۔کرے شيپ ںيم گرما موسم آئند خوش اور داريمز سے سب کو نيبہتر اور نيتر روشن
 نيب ساتھ ساتھ کے یخوراک خوش شاندار یک بارسلونا ساتھ کے پکانے کھانے یطلونيق اسٹارڈ- مچلن
 کرتا شيپ یبھ لزيٹ کاک دار وضع یک والسيم ال دے ئريہاو مکسولوجسٹ معروف پر سطح یاالقوام
 ايدن جيول روزاس الس جبکہ ںيہ یرہ جا یک شيپ پر چبوترے خوبصورت کيا ںيم گرما موسم جو ہے،
 کا آنے ںيم جيول اور اترنے سے کيڈ نےاپ ںيم زاياب کو کيا سے ںيم زيج یڈ زبردست سے سب کے



 ساتھ کے دھنوں یک یقيموس نيبہتر یک گرما موسم اور ہوتا ليتبد ںيم تہوار شنيف ہاںي ۔گا دے موقع
   ۔ہے یکرت ارياخت صورت ینئ کيا یداريخر گئے ريد رات

 نيتحس راجخ کو یپارٹ چائے یبرطانو یتيروا جشن کا جيول سٹريبائس کر ہو متاثر سے یجوبل ڈائمنڈ
 بيقر کے ڈبلن ۔ہوگا منعقد ساتھ کے منظر پس کے زائنرزيڈ ممتاز کے انگلستان اور گا کرے شيپ

 ہي سے، یفرمائ کرم یک نڈيآئرل گڈفوڈ ہے، کرتا شيپ ںيم انداز نيبہتر کو یزبانيم آئرش جيول ئريکلڈ
 ۔ہے رہا بخش جال کو ذائقے کے آپ ساتھ کے کھانوں کرده شيپ کے گروںيکار نيبہتر کے ملک
 ہوں قابل یبھ کے لگانے' کھوج کا نسل نسب اور ورثے 'گرد کے قصبے کے ئريکلڈ مہمان ںيم وںيگرم
 اور ںيسک جان ںيم بارے کو ورثے شاندار کے کيا سے ںيم قصبوں نيتر ميقد کے نڈيآئرل وه تاکہ گے
 سفر ںيم وقت ساتھ کے شنيفاؤنڈ یہسٹر یمليف آئرش ےيل کے لگانے کھوج کا شجرے آئرش اپنے پھر
   ۔گے ںيکر

 لزيٹ کاک اور آرٹ ٹياسٹر بات،يتقر یک یقيموس ںيم گرما موسم پورے کو والوں کرنے دوره کا یجرمن
 ںيم وںيجھلک اہم ۔ےيچاہ کرنا رخ کا دونوں جيول ورتھائم اور جيول انگولسٹاڈٹ ےيل کے اٹھانے لطف کا

 کر شيپ کو یکارکردگ یخصوص یک زيج یڈ وفمعر جو تھا جشن' کيش وائٹ 'کو جون 8 کيا سے
   ۔ہے رہا

 9 سٹايف ینيم نمائش آرٹ عصر ہم سالہ دو کے ورپي جيول خلنيم ماس واقع بيقر کے برسلز اور کولون
 سکويوني کيو توئن مہمان ںيم گرما موسم پورے ۔گا کرے یزبانيم یک باتيتقر دلچسپ مختلف ساتھ کے
 جان اور – – گے ہوں قابل کے کرنے دوره واک آرٹ 'یوال ہونے شروع سے مقام ورثہ یثقافت یعالم
 معروف رحجانات یقيتخل ادهيز ہي ۔گے ںيسک کھيد  مجسمے کے کاروں فن معروف کے ايدن تيسم بريف

 ںيکر قيتخل نريب کر مل ساتھ کے ان جو گے ےيچاہ چھوڑنا ںينہ کو ئٹير)ک(یر ساتھ کے مصوروں
 وںي اور گے، ںيمالئ ساتھ کے کان سابق یک آئسڈن کو جيول خلنيم اسم ساتھ کے تار سرخ کيا جو گے

   ۔ہوگا انيب الجثہ ميعظ کيا کا قيتخل منتخب

 قيتخل کر رکھ ںيم لحاظ کو پسند یعوام یک شنيف جو ہے یجار یبھ ںيم جيول یليو ال عمل ہي کا قيتخل
 یکائ اور انسٹاگرام کو اتيشخص مشہور یسيفرانس ںيم جس عےيذر کے نمائش یانوکھ کيا! ہے ايگ ايک
 مہمان ،یگئ یک یترجمان ازسرنو سے عےيذر متوقع ريغ کے استعمال کے یکنالوجيٹ یڈ3 کٹين

 مطابق کے خواہش یآپک ہي اگر ۔گے ںيہوسک شامل ںيم جشن' راست براه 'بھرپور سے وںيدلچسپ
 ہے کرتا آغاز سے ندازا خوبصورت ںيم جيول نزايفڈ گرما موسم تو ہے احساس کا یزندگ خوشگوار

 گئے رات کو جمعرات ہر اور یکارکردگ راست براه یک رونايو دے نايار ںيم بار الؤنج یخصوص جہاں
   ۔ہے سکتا جا اياٹھا لطف کا جاموں اور یقيموس عےيذر کے یداريخر تک

 شہروں متحرک سے سب کے ورپي زيول) ر (شاپنگ ٹيل آؤٹ کيش نو کہ ںينہ شبہ یکوئ ںيم امر اس
 گرما موسم اس ہے، جاتا سراہا باعث کے خيتار اور ثقافت یاپن ںيجنہ ںيہ مقامات سےيا ہي ۔ںيہ گرد کے
 مالحظہ کو داروںيخر دار وضع اور لوںيم ح،يشہرتفر گئے ےيک شامل ںيم منصوبے کے ورپي ںيم



 یکبھ اور بچت، تک* صديف 60 بھر سال سے جانب یک برانڈز معروف کے ايدن ساتھ ساتھ کے کرنے
   ۔گے ںياٹھائ فائده کا اده،يز یبھ سے اس کبھار

 – ہے ثقافت ہے، یتوانائ ہے، جشن ہے، لہيم یحيتفر گرما موسم ںيم جزيول) ر (شاپنگ ٹيل آؤٹ کيش
ً يحق ہي    ۔ہے دار وضع قتا

   پر متيق خورده اصل یک کشنيکل یک زنيس گزشتہ* 

  

  ںيم بارے کے) ر (شپنگ ٹيل آؤٹ کيش

 مہارت یخصوص ںيم چالنے اور یاريت یک جزيول شاپنگ ٹيل آؤٹ شيپرتع) ر (شپنگ ٹيل آؤٹ کيش
 وقت اس ۔ہے مجموعہ کا جزيول ٹيل آؤٹ شيپرتع سے جانب یک ليٹير ويليو ادارے واحد والے رکھنے

 گزشتہ یک برانڈز اسٹائل الئف اور شنيف یلگژر معروف ہاتيد زبانيم کے کسيبوت زائد سے 900
 ساتھ، کے تيرعا ادهيز یبھ سے اس تو کبھار یکبھ اور تک، صديف 60 کو کشنزيکل یاصل یک زنزيس

 ڈبلن، لندن، –شہروں یمرکز چند کے نيچ اور ورپي ۔ںيہ کرتے فروخت پر متيق کرده زيتجو بھر سال

 یہ جلد اور ونخ،يم نکفرٹ،يفر کولون،/نٹورپيا /برسلز بولونا، الن،يم بارسلونا، ڈرڈ،يم رس،يپ

 مہمان اور سروس نيتر یٰ اعل شن،يف نيبہتر جزيول ہي ساتھ کے یرسائ آسان ںيم  -یھائشنگ/شوچو
 یخيتار اور یثقافت ۔ںيہ نام دوسرا کا بچت یمعمول ريغ یک سےيپ اور ميتقو یک باتيتقر مشہور ،ینواز

 ليٹير ويليو ۔ںيہ مقام یاحتيس یاالقوام نيب خود ںيم نہاد یاپن جزيول واقع ںيم خطوں والے رکھنے شہرت
 گاؤں پہال اپنا جو ہے النا ںيم نيچ کو جزيول) ر (شاپنگ ٹيل آؤٹ کيش مخصوص اپنے منصوبہ اين کا
 ۔ ہے واقع ںيم شوچو یخيتار ںيم مغرب ليم 50 سے یشنگھائ جو گا، کھےيد ،)م ٹ (جيول شوچو -
 برانڈز اسٹائل الئف اور شنيف یلگژر یاالقوام نيب) م ٹ (جيول شوچو ساتھ کے نياراک گريد کے کشنيکل
   ۔گا کرے شيپ سطح مثال بے یک سروس ساتھ کے کرنے شيپ

  

  ليٹير ويليو: عہيذر
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