
 

  ايد کر شروع وليسٹيف سمر کيش ںيم جيول ئريکلڈ نے لوو یزيڈ

  --/وزوائريآرن یپ/ء2012 یجو#ئ  لندن،

 معروف طور یا#قوام نيب یزبانيم یک جس تھا، مقام کا یپارٹ یٹ سمر کيشر یقيحق جيول ئريکلڈ

   ۔ايک افتتاح کا وليسٹيف سمر کيش طرح اس اور یک نے لوو یزيڈ ماڈل یبرطانو

  : ےيجيک کلک ےيل کے کھنےيد زيلير وزين ايڈيم یملٹ
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 دعوت ںيم یپارٹ یٹ سمر شاندار کيا یک افراد یکئ کے ہياشراف یک ڈبلن بشمول مہمانوں، یا#قوام نيب

 چھوٹے کے رےيکھ اور وںيروٹ یامباد یٹھيم یک رنگ یقند شرابوں، متاثره سے پھولوں جو یگئ یک

 واروںيد نے ريتصاو مرکب دار پھول بمعہ مزيفر جوڑ بے کرده یقلع ی۔ہوئ مکمل عےيذر کے نڈوچزيس

 ماحول نيتر کامل ےيل کے بيتقر ںيم چےيباغ نے برتنوں ینيچ ميقد اور باڑھوں ديسف جبکہ ا،يسجا کو

  ۔ايک مرتب

 خوش بہت پر یموجودگ یاپن پر موقع کے افتتاح کے وليٹسيف سمر کيش ںيم جيول ئريکلڈ ہاںي ںيم"

 کھانے ،یاداکار ںيم نےيمہ کے یجوجو#ئ ہے، یدلچسپ بہت ںيم لوںيم اور یداريخر مجھے ۔ہوں

  "۔ہے یرہ بنا مقام نيبہتر کيا کو جيول ئريکلڈ ےيل کے حيتفر اور نےيپ

    لوو یزيڈ

 شيپ واک ٹيک یک ملبوسات پھولدار مثال بے کيا جيول ئريکلڈ ےيل کے پکڑنے کو روح یک گرما موسم
 خوبصورت کے موسم وه اور ہے ايبنا نے یسيم جو کار گل افتہي اعزاز یا#قوام نيب جسے ہے رہا کر

 گل تيباصbح سے سب کے نسل یاپن سے جانب یک افراد یکئ ۔ںيہ رہے کر استعمال کا پھولوں نيتر

 ںيم یہ حال اور ں،يہ حامل کے اعزازات و مناصب یقواما# نيب متعدد جو والے جانے ےيد قرار کار
 فلورل نيتر نوجوان والے تنےيج تمغہ کا سونے سال چوتھے مسلسل ںيم شور فbور یلسيچ ء2012

 جسے یہوگ شيپ ےيل کے نمائش ںيم ےيدوران پورے کے لےيم واک ٹيک فلورل یک ان ۔تھے زائنريڈ

 لطف کا سلسلے کيا کے لےيم والے کرنے دوره کا جيول ئريلڈک ںيم بھر یجو#ئ ۔ےيچاہ کھنايد #زماً 

 کھوج یاتينيج و ورثہ کيا ،یکارکردگ یک یقيموس: ںيہ شامل ںيم موضوعات کے جس ںيہ سکتے اٹھا

 متاثره-سمر کيش ںيم کيبوت اپ-پاپ مثال بے والے کرنے شيپ  خوراک ہنرمندانہ آئرش ساتھ ساتھ اور

   ۔ کھانے



   ںيم رےبا کے جيول ئريکلڈ

 گھنٹے کيا سے ڈبلن جيول ئريکلڈ کيا سے ںيم جزيول) ر (شاپنگ ٹيل آؤٹ کيشر کے ليٹير ويليو

 کرتا شيپ تجربہ شاپنگ ٹيل آؤٹ شيپرتع نيتر معروف کا نڈيآئرل اور ہے واقع پر مسافت کم یبھ سے

 جيول ئريکلڈ ساتھ کے کسيبوت ٹيل آؤٹ والے کرنے فراہم اياش شيپرتع اور شنيف ےيل کے گھر ۔ہے
 متيق یاصل کشنيکل یاصل یک زنزيس گزشتہ یمبن پر انتخاب مثال بے کے برانڈز یا#قوام نيب و آئرش

 آل فار 7 ۔سال پورے اور دن ساتوں کے ہفتے یبھ وه ہے، کرتا شيپ ساتھ کے تيرعا تک صديف 60 پر

 وہاں جو ںيم برانڈز یا#قوام نيب دچن یسپرڈرائ اور ٹرنر نتھيک فور#، سکس،يا ہنڈمارچ اينيا کائنڈ، نيم

 ی۔بھ کيبوت کا ،یڈينيک سيلوئ زائنر،يڈ یا#قوام نيب معروف کے نڈيآئرل ساتھ ساتھ اور ں،يہ موجود

 ؛ سروس کوچ روزانہ کيا تک گاؤں ،)م ٹ (سيکسپريا شاپنگ ںيم خدمات گرده شيپ ںيم جيول ئريکلڈ
 اور ستوراںير ۔ںيہ شامل یبھ عbقہ کا لنےيکھ ےک بچوں اور مرکز؛ یمعلومات کيا ےيل کے احوںيس

 کے گزارنے دن یحيتفر کيا اور تجربے شاپنگ یٰ اعل جيول ساتھ کے نجير عيوس کيا یک فےيک

 KildareVillage.com  ےيل کے جاننے ديمز ۔ہے مقام اچھا کيا ےيل کے مہمانوں خواہشمند

[http://www.kildarevillage.com ]  حظہb۔ ںيکر م  

  ںيم بارے کے) ر (شپنگ ٹيل آؤٹ کيش

 مہارت یخصوص ںيم چbنے 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 #ئف راو 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، bن،يم بارسلونا، ڈرڈ،يم رس،يپ
 مہمان اور سروس نيتر یٰ اعل شن،يف نيبہتر جزيول ہي ساتھ کے یرسائ آسان ںيم  -یشنگھائ/شوچو

 یخيتار اور یثقافت ۔ںيہ نام دوسرا کا بچت یمعمول ريغ یک سےيپ اور ميتقو یک باتيتقر مشہور ،ینواز
 ليٹير ويليو ۔ںيہ مقام یاحتيس یا#قوام نيب خود ںيم نہاد یاپن جزيول واقع ںيم خطوں والے رکھنے شہرت

 گاؤں پہb اپنا جو ہے #نا 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 #ئف اور شنيف یلگژر یا#قوام نيب) م ٹ (جيول شوچو اتھس کے نياراک گريد کے کشنيکل

   ۔گا کرے شيپ سطح مثال بے یک سروس ساتھ کے کرنے شيپ
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