
Z E N D E G I  -  S A L A M

متفاوت ترين تور هاى داخلى به نقاط كمتر ديده شده كشورمان

سفر به سرزمين رويايی ايران
ف�ر  سفر  و  تفر�ح  برا�  ا�ران،  �شورمان  عظيم  ظرفيت  به  حال  به  تاتار�-تا  ميترا 
سوزان  و  خش�  �و�ر ها�  متنوع.  اقليم�  با  است  عجيب�  سرزمين  ا�ران  �رده ا�د؟ 
نواح� مر�ز�، جنگل ها� انبوه شمال و غرب �شور، رودخانه ها� خروشان و وحش� 
جنوب، �وه ها� بلند و دشت ها� وسيع، جز�ره ها� شگفت انگيز خليِج هميشه فارس، 
آثار باستان� چندهزار ساله و دره ها و بيابان ها� مرموز. تقر�با تمام� تفر�حات متناسب 
با طبيعت از قبيل �و�رنورد�، موج سوار�، سافار� رو� رمل ها� شن�، رفتينگ (قا�ق 
با صرف هز�نه ا� بسيار �متر  و  به راحت�  را م� توانيد  و...  ران�) در آب ها� خروشان 

نسبت به تور ها� خارج�، در ا�ران تجربه �نيد. در �نار تور ها� متنوع خارج�، تور ها� 
�شورمان  مواهب  و  منابع  با  را  ما  پيوند  �ه  دارد  وجود  ز�اد�  متفاوِت  و  جذاب  داخل� 
از  برخ�  به  باشيم  داشته  نگاه�  �رده ا�م  سع�  امروز  پرونده  در  و  م� �نند  عميق تر 
متفاوت تر�ن ها�شان. ناگفته نماند �ه قيمت ها� ذ�ر شده برا� ا�ن تور ها، قيمت ا�ام 
تعطيالت نوروز است �ه از آژانس ها� مسافرت� معتبر، استعالم شده؛ در ا�ام عاد� سال، 
ا�ن تور ها با قيمت مناسب تر� ارائه م� شوند. با ما همراه باشيد برا� �� گشت و گذار 

جذاب به گوشه گوشه ا�راِن دوست داشتن�.

٦- چابهار؛ بندر هميشه بهار ا�ران

موقعيت جغرافيا��: منته� اليه جنوب
شرق� ا�ران، در جوار آب ها� گرم عمان

نوع سفر: هيجان انگيز، طبيعت گرد�

مناسب برا�: زوج ها، جمع ها� خانوادگ�، گروه ها� دوستانه

تعداد روز ها� پيشنهاد� برا� اقامت: ٤ تا ٧ روز

شروع قيمت به ش�ل هوا��: ١٢٠٠٠٫٠٠٠ ر�ال

د�دن� ها: مقبره سيد غالم رسول، نما�شگاه دائم� صنا�ع دست�، 
بر �ه تمساح ها، اس�له و ساحل تيس، جنگل حرا هند�، تلگراف خانه 
انگليس� ها، قلعه پرتغال� ها، پد�ده ز�با� زمين شناس� گل افشان، 
دشت �هير و باغات موز و انبه، تراس ها� صخره ا�، اس�له رمين، 
درخت انجير معابد، �وه ها� مر�خ�، تاالب ليپار، در�اچه صورت�، 

ساحل ال¼ پشت ها و...
را  �شور  اقيانوس�  �رانه  بهتر�ن  هوا�  و  آب  دار�د  دوست  اگر 
تجربه �نيد، سفر به چابهار، بندر هميشه بهار ا�ران را از دست 
ندهيد. ا�ن بندر به خاطر قرار گرفتن در نزد��� مناطق استوا��، 
تغييرات دما�� اند�� در فصول مختل½ سال دارد. چابهار نه تنها 
�� از پررونق تر�ن مناطق آزاد ا�ران است و نه تنها �گانه بندر �
ناشناخته ها�  ب�رتر�ن  و  ز�باتر�ن  بل�ه  است،  �شور  اقيانوس� 
طبيع� را در خودش جا داده. نخستين گز�نه هر گردشگر� در 
چابهار، د�دن طلوع و غروب ز�با� خورشيد در ساحل است اما 
�م� آن سوتر، م�ان� وجود دارد �ه شما را با خودش به دنيا� 
پر رمز و راز فيلم ها� علم� تخيل� م� برد؛ �وه ها� «بدبوم» �ا 
�ه  �وه ها��  شده اند؛  �شيده  ساحل  موازات  به  �ه  «مر�خ�» 
مر�خ  سياره  در  �ه  بلند� ها��  پست�  ش�ل  به  فرسا�ش،  بر اثر 
د�ده شده، درآمده اند. چابهار آنقدر ز�با و ب�ر و پر رمز و راز است 
�ه شما را تا چند�ن روز، مات و مبهوت خودش خواهد �رد. در 
�نار مناظر منحصر به فرد طبيع� چابهار، غذا ها� محل� و موج 

سوار� در ساحل اقيانوس را از دست ندهيد.

٣- داالهو؛ ميعادگاه اژد ها

موقعيت جغرافيا��: ¥رمانشاه، قصر شير�ن

نوع سفر: تار�خ�، ورزش�، فرهنگ�، طبيعت گرد�

مناسب برا�: زوج ها، جمع ها� دوستانه

تعداد روز ها� پيشنهاد� برا� اقامت: ٢ تا ٣ روز

شروع قيمت به ش�ل زمين�: ٧٠٠٠٫٠٠٠ ر�ال (از تهران)

ز�با�  تنگه  و  گرا  طاق  آنوبان� ن�،  سنگ نگاره  د�دن� ها: 
قبرستان  و  �ادگار  بابا  مقبره  داالهو،  �وه  دامنه ها�  پاتاق، 
بان زرده،  روستا�  ر�جاب،  آبشار  اژد ها،  دره  ابودجانه، 
و... داوود  د�ان  گوردخمه،  چهارقاپ�،  خسرو،  عمارت 
اگر دلتان م� خواهد سرزمين ها� �وهستان� ا�ران و طبيعت 
شما  برا�  تور  ا�ن  قطعا  ببينيد،  را  �شور  غرب  فوق العاده 
مناسب تر�ن گز�نه است. داالهو واژه ا� �رد� و نام رشته �وه� 
ارتفاعات  در  است.  �رمانشاه  استان  در  واقع  ا�ران،  غرب  در 
داالهو، گياهان و درختان و حيوانات� م� بينيد �ه تا�نون، حداقل 
از نزد�� به چشمتان نخورده. داالهو چند�ن منطقه گردشگر� 
و تفر�ح� جذاب مثل «سراب �رند»، «سراب شاالن» و «ر�جاب» 
�ا به زبان محل� «ر�ژاو» دارد �ه ارتفاعات و صخره ها� ز�با، آب 
و هوا� مطبوع، طبيعت چشم نواز و ب�ر و چشمه ها� روان و 
خروشان از و�ژگ� ها� ا�ن مناطق است. داالهو با وجود آبشار 
ز�با� «ژالگه» در �نار جنگل ها� ز�با و ب�ر بلوط و آثار تار�خ� 
و فرهنگ� مهم� چون مجموعه قلعه �زدگرد، مقبره ابودجانه و 
مسجد عبدا... ابن عمر، لقب نگين غرب �شور را هم دارد. منتها 
�� از عجيب تر�ن جاذبه ها� داالهو، دره اژدهاست �ه وقت� �
واردش م� شو� با د�واره ها�� به ارتفاع ١٥٠ متر و رودخانه ا� 
خروشان در �½، محاصره م� شو� و راه بيرون آمدن از دره، �� 
پياده رو� طوالن� است. با �� تور دو سه روزه، خودتان را مهمان 

سبزتر�ن طبيعت ا�ران �نيد.

١- تر¥من صحرا؛ سرزمين اسب ها� وحش�

موقعيت جغرافيا��: شمال شرق� ا�ران

نوع سفر: تار�خ�، فرهنگ�، طبيعت گرد�

مناسب برا�: زوج ها، جمع ها� دوستانه (ممنوعيت حضور ¥ود¥ان ز�ر هفت سال)

تعداد روز ها� پيشنهاد� برا� اقامت: ٢ تا ٣ روز

شروع قيمت به ش�ل زمين�: ٨٠٠٠٫٠٠٠ ر�ال (به طور معمول چارتر ¥امل)

سنگ�،  گورستان  نب�،  خالد  مقبره  تر�من صحرا،  دره  هزار  �وه ها�  د�دن� ها: 
آداب و رسوم شاد تر�من�، برج گنبد�اووس، جز�ره آشوراده، آبشار �بودوال، بازار 

بندرتر�من، قا�ق سوار� در در�ا� خزر و...
شمال  در  �هن  تار�خ�  با  هوا  و  آب  خوش  و  راز  و  رمز  پر  منطقه ا�  صحرا»  «تر�من 
ا�ن منطقه، «برج گنبد �اووس»  تار�خ�  از جاذبه ها�   ��ا�ران قرار گرفته. � شرق� 
است. ا�ن بنا، مقبره «قابوس بن وشمگير» است و بلندتر�ن بنا� آجر� جهان محسوب 
تر�من  گردشگر�  و  طبيع�  جاذبه ها�  جمله  از  هم  شيرآباد»  «آبشار  م� شود. 
صحراست �ه هر سال، عده ز�اد� را به ا�ن م�ان م� �شاند. آوازه اسب تر�من� در 
دارا�� شان  ارزشمندتر�ن  عنوان  به  اسب ها�شان  از  تر�من ها  و  پيچيده  دنيا  سراسر 
تفر�حات  از  د�گر   ��� دوان�  اسب  مسابقات  تماشا�  همين،  برا�  م� �نند.  �اد 
برا� خانم ها�� �ه  به تر�من صحرا م� توانيد تجربه �نيد.  با سفر  جذاب� است �ه 
صحرا  تر�من  بازار ها�  هستند،  نگار  و  نقش  خوش  و  بزرگ  روسر� ها�  دنبال  به 
بهتر�ن انتخاب برا� خر�د است و برا� آقا�اِن خوش خورا¼ �ه به دنبال تجربه غذا با 
طعم ها� متفاوتند، «چ�درمه»، غذا� و�ژه تر�من ها �� تجربه و�ژه به حساب م� آ�د.

٥- قشم؛ جز�ره عجا�ب هفتگانه

موقعيت جغرافيا��: بزرگ تر�ن جز�ره ا�ران و خليج فارس، واقع در تنگه هرمز

نوع سفر: طبيعت گرد�، در�انورد�

مناسب برا�: زوج ها، جمع ها� خانوادگ�، گروه ها� دوستانه

تعداد روز ها� پيشنهاد� برا� اقامت: ٤ تا ٧ روز

شروع قيمت به ش�ل هوا��: ١٢٠٠٠٫٠٠٠ ر�ال

د�دن� ها: بازار درگهان، دورنما� جزا�ر ناز، دره ستاره ها، غار خوربس، 
سد  چاه�وه،  نم�، تنگه  غار  فارس،  خليج  ز�با�  سواحل  حرا،  جنگل 
انجير  ز�با�  درخت  هنگام،  پرتغال� ها، جز�ره  گوران، قلعه  پ� پشت، سد 

معابد، �اسه سلخ (برهوت)، قنات تار�خ� ز�نب� و...
سفر به قشم برا� خيل� ها به بازار گرد� و خر�د اجناس ارزان قيمت و باال و پا�ين 
رفتن در پاساژ ها� شلوغ خالصه م� شود اما جز�ره ز�با و منحصر به فرد قشم، با 
خا¼ فرش ها� رنگين، جنگل شناور بر آب، دلفين ها� ز�با و دره ستارگانش، 
بهشت� در ميان آب ها� خليج فارس است. اگر دلتان را به در�ا بدهيد و سوار 
بر لنج شو�د، در ساحل جنوب� قشم، جز�ره «هنگام» با طاق ها، غارها� ساحل� 
و قشنگ تر از همه رقص دلفين ها� باز�گوش� �ه به استقبال بازد�د �ننده ها 
م� آ�ند، منتظر شماست. پد�ده جالب و معروف «دره ستاره ها» در روستا� «بر �ه 
خل½» آنچنان حيرت انگيز و ز�باست �ه شما را مدهوش خواهد �رد. پيچيدن 
صدا� باد در البه ال� سنگ ها� غول آسا� حفره ا� در ا�ن دره، صدا�� شبيه 
به صدا� جيغ ا�جاد م� �ند �ه به اعتقاد اهال�، صدا� جن و ارواح است!

٤- ارمنِد خروشان؛ فرصت� برا� رفتينگ و هيجان

موقعيت جغرافيا��: شهرستان لردگان، واقع در استان چهارمحال بختيار�

نوع سفر: ماجراجو�انه، طبيعت گرد�

مناسب برا�: زوج ها، جمع ها� دوستانه

تعداد روز ها� پيشنهاد�: ١ تا ٢ روز

شروع قيمت به ش�ل زمين�: ٥٠٠٠٫٠٠٠ ر�ال (از تهران)

د�دن� ها: جنگل گرد� در جنگل ها� بلوط، قا�ق سوار� در خروشان تر�ن رودخانه 
چهار محال بختيار�

بسيار� از فعاليت ها� گردشگر� در صنعت گردشگر� جهان امروز بر پا�ه هيجان و 
ماجراجو�� است. «رفتينگ» �ا حر�ت با قا�ق ها� �وچ� در سطح آب ها� خروشان 
هم ��� از پر طرفدار تر�ن تفر�حات گردشگر� مدرن به حساب م� آ�د و جالب است 
بدانيد در �شور خودمان، بستر بسيار مناسب� برا� ا�ن تفر�ح مهيج فراهم است. 
رودخانه «ارمند» به خاطر عمق و پرآب� اش ��� از بهتر�ن م�ان ها برا� لذت بردن 
از ا�ن تفر�ح ورزش� و هيجان انگيز به حساب م� آ�د. اگر دلتان م� خواهد برا� �� 
بار هم �ه شده، هيجان و ترس قا�ق ران� در ��� از خروشان تر�ن رودخانه ها� ا�ران 
را تجربه �نيد، �ادتان نرود �ه حتما به ش�ل گروه� و با راهنما سفر �نيد و به وسا�ل 
ا�من� مجهز باشيد. جنگل گرد� هم از د�گر فعاليت ها� ا�ن تور است؛ پياده رو� 
در ميان درختاِن سر به فل� �شيده و سبز بلوط و لمس از نزد�ِ� صدا ها و بو ها و دما 
و رطوبِت جنگل. ناگفته پيداست �ه داشتن �فش و بادگير و �وله پشت� مناسب و... 

از ملزومات مهم ا�ن تور است.

٢- چشمه باداب سورت و در�اچه چورت؛ �µ رو�ا� واقع�

موقعيت جغرافيا��: استان مازندران، جنوب شهرستان سار�

نوع سفر: طبيعت گرد�، ورزش�

مناسب برا�: زوج ها، جمع ها� دوستانه (ممنوعيت حضور ¥ود¥ان ز�ر ١٢ سال)

تعداد روز ها� پيشنهاد�: ٢ تا ٣ روز

شروع قيمت به ش�ل زمين�: ٤٠٠٠٫٠٠٠ ر�ال

د�دن� ها:چشمه باداب سورت، در�اچه الندان، جنگل ها� �ياسر، در�اچه ز�با� 
چورت و...

چشمه ها� پل�ان� «باداب سورت» با قدمت� چند هزار ساله، در ميان �وه ها� سر به 
فل� �شيده البرز و در د�ار سر سبز مازندران جا گرفته اند. باداب سورت، �� چشمه 
پل�ان� و تراورتن� (نوع� سنگ آه�) ب� نظير در ا�ران و �م نظير در جهان است �ه 
توسط سازمان ميراث فرهنگ� در سال ١٣٨٧ پس از �وه دماوند، به عنوان دومين 
ميراث طبيع� ا�ران در فهرست آثار مل� ثبت شد. اطراف ا�ن چشمه �ه در بلندا� 
و  وحش�  زرش�  درختچه ها�  از  پوشيده  گرفته،  قرار  در�ا  سطح  از  متر�   ١٨٤١
جنگل ها� سوزن� برگ است. ا�ن مجموعه چشمه، شامل آب ها�� �امًال متفاوت 
ا�ن  با شر�ت در  با چشمه ها� معمول� است. شما  بو، مزه و حجم  از لحاظ رنگ، 
تور م� توانيد از در�اچه رو�ا�� «چورت» هم د�دن �نيد و با ��� دو شب اقامت در 
س�وت روستا، از بافت گياه� و جانورِ� متفاوت منطقه و غذا� ب� نظير� �ه توسط 

محل� ها� مهمان نواز طبخ شده، لذت ببر�د.
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