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پس به  خب  �نيد؟  جز�ره گرد�  استوا،  خط  رو�  درست  دار�د  دوست 
گاالپاگوس، عجيب تر�ن و دوست داشتن� تر�ن گروه جزا�ر ا�ن منطقه خوش 
رو�  و  د�د  خواهيد  عجيب�  پرندگان  و  پنگوئن ها  «گاالپاگوس»  در  آمد�د. 
گدازه ها� آتشفشان�، قدم خواهيد گذاشت. روز اول به «باچاس» خواهيد رفت؛ 
جز�ره ا� �ه در «سانتاباربارا» قرار گرفته است. سپس سوار هواپيما م� شو�د تا 
به گاالپاگوس پرواز �نيد. وقت� رسيد�د، شب را در �شت� م� گذرانيد و روز بعد 
در «خليج دارو�ن» پياده رو� م� �نيد و به تماشا� پرندگان و جانوران منحصر به 
فرد م� نشينيد. فردا، �شت� شما را به جز�ره «سانتياگو» م� َبرد. ساحل سياه، 
معادن قد�م� نم¤، ا�گوانا ها و شير ها� در�ا�� بانم¤ در سانتياگو منتظر 
شماست. ساحل «اسپوميا»، جنگل ها� «مانگرو»، شنا و غواص� در آب ها� 
�م عمق، از د�گر جاذبه ها� روز سوم سفر شماست. پنگوئن ها� گوگول�، روز 
چهارم انتظار د�دن شما را م� �شند؛ بله روز چهارم به جز�ره «ا�زابال» م� رو�د و 
پس از سر و �له زدن با پنگوئن ها، پياده رو� م� �نيد و از صخره ها� مرتفع باال 
م� رو�د تا در�اچه دارو�ن را از �¤ ارتفاع خوب ببينيد و بعدازظهر را به د�دن 
ا�گوانا ها� در�ا�� در جز�ره «فرناند�نا» بگذرانيد. تا روز هفتم، به گشت و گذار 

در ا�زابال م� پرداز�د. برنامه ها� مهيج� مثل: بازد�د از ز�ستگاه با�الن ها 
و  در�ا��  شير ها�  در�ا��،  ال¶ پشت ها�  سفره ماه� ها،  پرنده)،  (گونه ا� 
پلي·ان ها� قهوه ا�، پياده رو� رو� گدازه ها� سرد شده، بازد�د از بر�ه ها و 
پوشش گياه� جز�ره، از جمله فعاليت ها� ا�ن چند روز است. روز هشتم برا� 
د�دن ال¶ پشت ها� سياه به جز�ره «سانتا�روز» م� رو�د و روز نهم با رسيدن 
به نقطه قرار گرفته در بين دو مخروط آتشفشان�، �·� از بهتر�ن فالمينگو ها� 
بر�ه ا� گاالپاگوس و ز�ستگاه گونه ها� متنوع� از پرندگان را خواهيد د�د. 
روز دهم تا چهاردهم گو�� در دِل �¤ مستند تلو�ز�ون� قرار دار�د. تماشا� 
صخره ا� عمود� به ارتفاع ١٥٠ متر از سطح در�ا، عبور از �انال به وجود آمده 
در بين صخره ها با �شت� و در صورت ام·ان غواص� در البه ال� صخره ها، 
پياده رو� از بين بوته ها� نم·� و �ا�توس ها� غول پي·ر خاردار، قدم زدن 
در بين بوب� ها� پاآب� (گونه ا� پرنده)، د�دار از جز�ره �اله چين� و بازد�د از 
تونل ها� گدازه ا� و در نها�ت بازد�د از دهانه ها� آتشفشان� دوقلو� «لوس 
گملوس»، آخر�ن برنامه سفر شماست. ظهر روز پانزدهم به فرودگاه ا�وادور 

ترانسفر خواهيد شد.

�نيا را با�د د�د. برا� عاشقان حيات وحش و عالقه مندان �شÂ فرهنگ، آداب 
و رسوم بوم� ها� آفر�قا، �نيا �¤ بهشت تمام عيار است. روز اول از تهران 
به نا�روب�، پا�تخت �نيا پرواز م� �نيد و در �¤ «لوژ» �ه اقامتگاه� نزد�¤ 
به محل زندگ� بوميان است، اقامت م� �نيد. روز دوم نوبت تجربه سافار� 
در منطقه «نا�ورو» و «نا�واشا» است. در پار¶ مل� نا�ورو، بيش از �¤ و نيم 
ميليون «فالمينگو� صورت�»، «پلي·ان»، «مرغ ماه� خوار» و «عقاب» زندگ� 
م� �ند. در دشت عظيم و سبز نا�واشا هم م� توانيد �مپ بزنيد و پياده رو� 
خواهيد  زرافه ها  ميزبان�  به  ضيافت�  به  سوم  روز  �نيد.  دوچرخه سوار�  و 
رفت. در «مر�ز زرافه ها» م� توانيد به زرافه ها� مهربان و �نج·او، با دست 
غذا بدهيد و لمسشان �نيد. برنامه بعد� سر زدن به «خانه �نيا» است �ه 
در آن با گستره وسيع� از فرهنگ و آداب و رسوم قاره آفر�قا و به ش·ل خاص، 
�نيا آشنا خواهيد شد؛ از آداب و سنت ها� محل� گرفته تا پوشش و ز�ورآالت 

مردم منطقه و غذا ها� خوشمزه محل�. مقصد روز چهارم، تانزانياست. پس از 
اقامت و استراحت در شهر «آروشا»، برا� روز پنجم و د�دار از پار¶ حفاظت 
شده «گرونگرو» و قبا�ل معروف «ماسا��» آماده خواهيد شد. گرونگرو خانه 
شير،  «فيل،  است:  آفر�قا��  افسانه ا�  غول  پنج  �ا  عظيم الجثه  حيوان  پنج 
پلنگ، �رگدن و بوفالو� آفر�قا��»؛ پنج حيوان� �ه در زندگِ� شهر� عاد�، 
شا�د هيچ وقت فرصت و ام·اِن از نزد�¤ د�دنشان وجود نداشته باشد. در 
گرونگرو، قبيله «ماسا��» با آن لباس ها� قرمز و قِد بلند را مالقات خواهيد �رد 
و اگر خوش شانس باشيد، م� توانيد رقص ها� مخصوص شان را تماشا �نيد. 
روز ششم به بازد�د از «پار¶ مل� حيات وحش مانيارا» م� گذرد �ه مهم تر�ن 
جاذبه اش، شير ها� خواب آلود و لميده ا� است �ه باال� شاخه ها� درختان 
در حال استراحتند. روز هفتم وقت خداحافظ� با آفر�قا� پر رمز و راز و حر�ت 

به سمت فرودگاه آروشا و بازگشت به تهران است.

آداب  با  آشنا��  و  شهر  در  گشت وگذار  و  طبيعت گرد�  سفر،  ا�ن  در 
مقصد  به  را  تهران  اول  روز  �رد.  خواهيد  تجربه  �·جا  را  محل�  رسوم  و 
پا�تخت �امبوج، شهر «سيم ر�پ» تر¶ م� �نيد و روز دوم به بزرگ تر�ن 
بسيار  منطقه ا�  م� گذار�د.  پا  «انگ·ور»  نام  به  جهان  مذهب�  مجموعه 
وسيع �ه به شهر معبد ها مشهور است و روزگار�، بيش از صد معبد در 
�نيد  ع·اس�  و  بزنيد  قدم  معابد  ميان  در  م� توانيد  آنجا  داشته؛  جا  آن 
�ه  خيابان�  در  و  بگذرانيد  پاساژگرد�  و  ش·م گرد�  به  را  بعدازظهر  و 
را  اشتها�تان  و   است  واجور  جور  خوردن� ها�  و  خورا��  و  غذا  از  مملو 
قلقل¤ م� دهد و همين طور مغازه ها� پرزرق و برق� �ه �فش و لباس 
م� فروشند قدم بزنيد. روز سوم به الئوس خواهيد رفت؛ «النگ پرابانگ» 
پا�تخت قد�م� و باستان� ا�ن �شور است �ه به چتر ها� رنگارنگ دست 
ساخته بوميانش در جهان مشهور است. روز چهارم، نوبت احوال پرس� 
با فيل هاست! روز� �ه سوار بر �جاوه فيل ها از بخش� از رودخانه ها� 
نوبت  فيل سوار�،  از  بعد  �رد.  خواهيد  عبور  «م·ونگ»  شده  منشعب 
با  هيجان انگيز  و  ب� نظير  تجربه ا�  است؛  نفره  دو  �ا�ا¶ سوار� 
چشم انداز ها� ز�با برا� ع·اس� و سلف�. در ا�ن سفر سع� �نيد حتما 

به بازار شب النگ پرابانگ سر بزنيد و از دستفروشان� �ه دست سازه ها� 
پنجم  روز  �نيد.  خر�د  م� فروشند،  خوشمزه  خورا�� ها�  و  پارچه ا� 
خوشمزه  در�ا��  غذا ها�  هتل،  در  م� توانيد  و  رفت  خواهيد  و�تنام  به 
بخور�د؛ ماه�، ميگو، خرچنگ، ماه� مر�ب، البستر، صدف و... بخش� 
از ا�ن منو است. روز ششم گشت شهر� «هانو�» آغاز م� شود؛ مجموعه 
«معبد  و  مردم شناس�»  «موزه  ت¤ ستون�»،  «معبد  مينه»،  «هوش� 
سفر  هفتم،  روز  در  م� دهد.  تش·يل  را  گشت  ا�ن  برنامه ها�  ادبيات»، 
در�ا�� با �روز را تجربه م� �نيد. از هانو� به «خليج هالونگ» م� رو�د 
و برا�تان برنامه ها� متنوع� در عرشه �شت� در نظر گرفته شده است. 
طبيع�  غار  به  تا  م� �نيد  �ا�ا¶ سوار�  هالونگ،  خليج  در  هشتم  روز 
«شگفت انگيز» در جز�ره آه·� برسيد. آنجا م� توانيد عالوه بر بازد�د از 
غار، از دستفروشان محل� اشيا� جالب� به عنوان سوغات بخر�د. شب 
هم فعاليت هيجان انگيز� برا�تان برنامه ر�ز� شده: صيد ماه� مر�ب! 
هالونگ  خليج  از  گوشه ا�  شماست؛  منتظر  مروار�د»  «مزرعه  نهم  روز 
نها�ت،  در  و  �نيد  مشاهده  را  مروار�د  توليد  فرآ�ند  آن  در  م� توانيد  �ه 
م� شو�د. روانه  فرودگاه  سمت  به  تهران  به  بازگشت  برا�  دهم  روز 

با ا�ن تور، قرار است رهسپار د�ار خرس ها� قطب� شو�د، رهسپار قطب 
شمال و به د�دن مناظر� بنشينيد �ه تعداد محدود و اند�� از آدم ها� 
با  سفر،  ا�ن  برا�  د�ده اند.  را  ب·ر  مناظر  آن  و  �رده اند  سفر  آنجا  به  دنيا 
هواپيما از تهران به روسيه م� رو�د و شب اول را در «مورمانس¤» روسيه 
سفر  فردا  از  چون  باشيد  داشته  �اف�  استراحت  با�د  م� �نيد.  اقامت 
در�ا�� مهيج و متفاوت تان با �شت� ها� �خ ش·ن آغاز م� شود. در طول 
و  «برنت شمال» عبور م� �نيد  از در�ا�  با �شت� �روز،  و سوم  روز دوم 
م� بينيد.  آموزش  را  قطب  در  اقامت  مهارت ها�  در�ا��،  سفر  ا�ن  ط� 
از روز چهارم تا ششم، رفته رفته �شت� وارد آب ها� �خ� خواهد شد و 
تجربه دلهره آور و هيجان انگيز حضور در عرشه متالطم �شت� �خ ش·ن را 
اتفاق ب� نظير د�گر، آسمان  م� چشيد؛ درست شبيه فيلم ها! ا�ن وسط 

سراسر روشن و بدون شب و ستاره قطب� است. همزمان با سفر در�ا��، 
م� توانيد با بالگرد از عرشه بلند شو�د و بر فراز جز�ره ها� محصور در �خ 
روز  بزنيد!  قدم  و  بيا�يد  فرود  اقيانوس  سطح  �خ ها�  رو�  �ا  �نيد  پرواز 
�خ  حجم  و  �شت�  سرعت  به  البته  برسيد،  قطب  به  م� رود  انتظار  هفتم 
بستگ� دارد. بله، حاال د�گر شما به نقطه صفر زمين رسيده ا�د. روز ها� 
بود،  نخواهد  ب� استفاده  لحظه ا�  شما  ع·اس�  دوربين  دهم،  تا  هشتم 
را  قطب�  عجيب  پرنده   ¤� خرس �ا   ¤� است  مم·ن  لحظه  هر  چون 
تخته سنگ ها�  و  اقيانوس  بر سطح  �خ  بي·ران  دشت  د�دن  از  �ا  ببينيد 
روز  �ازدهم،  روز  شو�د.  ذوق زده  حساب�  قطب،  سحرآميز  و  گرد 
به  �شت�  در  م� توانيد  است.  در�ا�� تان  سفر  دوباره  شروع  و  بازگشت 
استراحت بپرداز�د و روز چهاردهم، مس·و را به مقصد تهران تر¶ �نيد.

پياده روى بر گدازه هاى آتشفشانى

مالقات با حيوانات افسانه اى در آفريقا
كاياك سوارى بر جريان آرام رودخانه

سفر به نقطه صفر زمين

ندا حبيب�-تا به حال رو�ا� شير�ن تماشا� ش�وِه نياگارا �ا قدم زدن �نار پنگوئن ها بر رو� �خ ها� قطب� را در ذهن تان 
مجسم �رده ا�د؟ وقت� تلو�ز�ون را روشن م� �نيد و پرندگان رنگارنِگ جنگل ها� آمازون را در حال پرواز م� بينيد، ف�ر 
�رده ا�د �اش به چنين جا�� سفر �نيد؟ سفر برا� بيشتر ما �عن� چند روز استراحت بدون دغدغه؛ اما عده ا� هستند �ه به 
واسطه روحيه ماجراجو�انه و عالقه به تجربه حال و هوا�� هيجان انگيز و متفاوت، ترجيح م� دهند به جا� �� سفِر معمول� 
به �� جا� ت�رار� و استراحت در هتل پنج ستاره و خر�د از پاساژ ها� پرزرق و برق، �� سفر متفاوت به �� جا� عجيب را 
تجربه �نند. امروز م� خواهيم نگاه� داشته باشيم به برخ� از ا�ن تور ها� خارجِ� عجيب. برا� ت�ميل ا�ن پرونده با بيش 
از ٢٠ آژانس مسافرتِ� معتبر �شور ارتباط گرفتيم تا اطالعات �امل و دقيق� در اختيارتان بگذار�م؛ آژانس ها�� �ه تور ها� 
لو�س، ماجراجو�انه و تفر�ح� در اقص� نقاِط دنيا برگزار م� �نند. تور ها�� �ه نرخشان با دالر و �ورو محاسبه م� شود. 
نرخ ها�� �ه گاه� برا� دو مسافر، به اندازه خر�د �� آپارتمان آب م� خورد. شا�د خيل� ها�مان ام�ان تجربه ا�ن تور ها را 

نداشته باشيم، اما آشنا�� با دنيا� رنگارنگشان، خال� از لط¶ نيست. با ما همراه باشيد.
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از سافارى در آفريقا تا كاياك  سوارى در ويتنام!
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