ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮرﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮی در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠ ﻣﺪارس و آزاد ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ، 
ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮل و ﻓﺼﻞ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺳﺎل ﻣ رﺳﺪ  ،ﯾ دﯾﺮ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ﯾ از زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن  ،ﻧﺮخ ﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮرﻫﺎی
ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ارزان ﻣ ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ  ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ،ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ  ،در اﯾﻦ ﺟﺎ آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗ ﺳﻼم ﭘﺮواز  ،ﻣﺠﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل  ،ﺳﻌ دارد ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺧﻮب و ارزان ﮔﺮدﺷﺮی در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫ ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل  ،ﺷﻬﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ اروﭘﺎﯾ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﺗﭙﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ  ،ﯾ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨ و
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع  ،ﺑﺰرگ و ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ارزان  ،از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺧﺎﺻ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮدﺷﺮان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ،ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﺑﻪ ﯾ از ﺗﻮرﻫﺎی
ﻣﺤﺒﻮب در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﮔﺎﻧ و ﺗﻀﺎد ﻓﺮﻫﻨﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح در آن دﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﯾ از دﻻﯾﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﻗﺪﯾﻤ و ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻃﻮری ﮐﻪ در آن واﺣﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﯾ ﺟﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،وﻗﺖ ﺑﺮای ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﮐﻢ ﻣ آورﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺢ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻪ ﺗﻤﺎ ﻣ آن ﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺒﻞ دﺳﺘﺮﺳ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ از آن ﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻨﯿﺪ  ،ﺑﺪون
ﺷ ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮ ﺣﺴﺮت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد  ،ﻣﺮ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رﻓﺖ و ﺳﺎﻋﺘ را در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه ﻧﯿﺎﺳﺎﯾﯿﺪ  ،ﻗﺪم زدن
در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﻘﻼل  ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﮔﺎﻻﺗﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه ﺗﺮک  ،از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ.
در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل  ،ﻧﺮان ﺟﯿﺐ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ  ،زﯾﺮا در اﯾﻦ زﻣﺎن  ،ﻫﻢ ﻧﺮخ ﺗﻮرﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺴﯿﺎر ارزان و ﺑﺎور ﻧﺮدﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﯾﺰا ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﺗﻮرﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮی در ﻫﺮ زﻣﺎن آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻻﻃﻢ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ  ،اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ
ﻋﺰﯾﺰان را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻫﺘﻠﺪاری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻫﺘﻞ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ﺗﺎپ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺑﻌﻀ از
ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﭼﺎر ﺳﺘﺎره در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ،ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ آن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑ ﺑﺪﯾﻞ درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه و ﺗﻨﻪ ﺑﻮﺳﻔﺮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دو ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﭘﺎﯾ و آﺳﯿﺎﯾ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﭘﺎﯾ آن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺳﺒ اروﭘﺎ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ
ﺷﻮد وﻟ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎﯾ آن ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ و آن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﯿﺎن ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ  ،ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن آن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﺷﺨﺼ ، ﮐﺸﺘ ﺷﺨﺼ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﺑﻮﺳﻔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺸﺘﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺑﯿﻮکآدا و ﭘﺮﻧﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ آن ﺟﺎ
ﻣﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﺧﺒﺮی از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾ
از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺧﻮب و روﺗﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ  ،دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺳﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ  ،در ﮐﻨﺎر ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﺪرن و ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ آن  ،ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﮐﺮدن ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﺮﮐ، 
ﻟﺬت اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را دو ﭼﻨﺪان ﮐﻨﯿﺪ  ،در ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﻠﻮا و در رﺳﺘﻮران ﻫﺎی آن  ،دوﻧﺮ ﮐﺒﺎب و اﺳﻨﺪر ﮐﺒﺎب را ﻣﺰه ﻣﺰه

ﮐﻨﯿﺪ و ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧ آن ﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ.

دﺑ ، ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن
دﺑ ، ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻣﺎرات و از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣ ﺗﻮان ﻟﻘﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ آن داد  ،از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ در ﻫﻤﺴﺎﯾ اﯾﺮان و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی دﺑ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را در ﺑﺮ دارد  ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران اﯾﺮاﻧ ﺑﺎ ﺗﻮر دﺑ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ ﺳﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﻨﺎس ﻟﻮﮐﺲ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﻬﯿﺞ و ﻣﺘﻨﻮع  ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ
ﺗﻮرﯾﺴﺖ را ﺑﻪ اﻣﺎرات ﻣ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ  ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨ دﺑ ﻣﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮج دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨ ﺑﺮج ﺧﻠﯿﻔﻪ در دﺑ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی دﺑ ، اﻣﺎرات و ﺟﻬﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﯿﻦ دو ﺟﺎذﺑﻪ  ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣ رﺳﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﺑ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺰا دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮر ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮی دﺑ در ﺗﺌﻮری ﺑ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ  ،وﻟﯿﻦ آژاﻧﺲ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗ ﺳﻼم ﭘﺮواز ﮐﻪ ﻣﺠﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮر دﺑ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰا ﻓﻮری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ  ،ﻋﻤﻼ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮر دﺑ را در آﺧﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ  ،دﺑ ﺷﻬﺮی ﻣﺪرن و ﻟﻮﮐﺲ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آن ﮐﻤ ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،وﻟ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دﺑ ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺮ دﺑ ﺑﺮ ﻧﻤ آﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ذﺑ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧ از ﺳﺎل  ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دﺑ ارزان ﺗﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺐ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﺑﺮوﯾﺪ.
از آن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ دﺑ ﺷﻬﺮی ﮐﻮﯾﺮی اﺳﺖ و از آب و ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺷﺮﺟ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از
ﻟﺤﺎظ آب و ﻫﻮاﯾ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣ ﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮدن ﻫﻮا  ،ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﻪ دﺑ ﻫﺠﻮم ﻣ آورﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ﺑﻪ دﺑ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎی و رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎد در دﺑ ، ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺮخ
ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ اروﭘﺎﯾ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ دﺑ ﺳﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺪف اﺻﻠ آن ﻫﺎ ﻫﻢ آﻓﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﻧﯿﻠﻮن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ.

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن  ،ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺗﻔﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠ ﺳﻔﺮﺳﺎن ﺑﺮ ﻣ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ  ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ
ﻫﺘﻞﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺳﺘﺎره و ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﺧﻮﺑ دارد و در ﻋﯿﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮب ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﺎ ﻟﻐﻮ وﯾﺰای ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﺮای
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻ در ﻧﺰد ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺪﯾﻤ و ﺑﻪ ﺳﺒ اروﭘﺎﯾ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﯾ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﯿﺰه ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﺮدﺷﺮان از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺗﺎرﺧ اروﭘﺎﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾ از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن را ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮه ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ  ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﺑﺨﺶ ﻗﺪﯾﻤ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎی آن ﻗﻬﻮه ای ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧ ﻫﺎ دﯾﺮ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﯾﺰا ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﺗﻮر ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮی ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ راﺣﺘ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ
ﮔﺮدد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾ ﺗﻤﺎس ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻮر را ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ  ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ﺷﻬﺮ
ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﺑﺴﯿﺎری در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣ ﺷﻮد
 ،ﭘﺲ ﭼﻤﺪان ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﯾ ﺗﻠﻔﻦ راﻫ ﺗﻔﻠﯿﺲ زﯾﺒﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﯾ از ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺻﻠ در ﺗﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒ ﺗﻔﻠﯿﺲ و ﺑﺎﺗﻮﻣ
را ﺑﺮﮔﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾ زاﮔﺮس و ﻗﺸﻢ اﯾﺮ ﮐﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر زﯾﺒﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻏﻮل آﺳﺎ و ﺟﺎﻟﺐ در ﺑﺎﺗﻮﻣ ﻋﺲ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آﻟﺒﻮم ﻋﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺗﻮﻣ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن و ﺟﺬاب دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺘﻞ رادﯾﺴﻮن از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ را در اﻣﺘﺪاد ﺑﻠﻮار ﺑﺎﺗﻮﻣ و در ﭘﺎرک ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻏﻮل آﺳﺎ دﯾﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ

ﻃﺒﻘﻪ آﺧﺮ ﻫﺘﻞ رادﯾﺴﻮن ،ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎم ﺧﻮش ﻣﺰه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮه درﯾﺎ و ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ  ،دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ.
در اﻃﺮاف ﻣﯿﺪان آزادی و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﺑﻮﺗﯿﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف را در آن ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ و در
ﮐﻨﺎر دﯾﺪن زﯾﺒﺎﯾﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺮدم ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﻪ اروﭘﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ ﭼﻮن ﻓﺮﻫﻨ آن ﻫﺎ آﻣﯿﺨﺘﻪ ای از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم اروﭘﺎی ﻏﺮﺑ
ﻣﺎﺷﯿﻨ و ﺳﺮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨ اﯾﺮاﻧ ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﻧﺮم و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻨﺪ  ،اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻮﺳﯿﻘ اﺻﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن دارﻧﺪ  ،ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﯾﺰا ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻓﺼﻞ ﺧﻮﺑ
ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ و ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﻟﭽﺴﺐ و ﻣﻄﺒﻮع ﻣ ﺷﻮد  ،ﭼﺮا ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﻧﺒﻨﺪﯾﻢ وﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه
ﻧﺮوﯾﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ  :وﯾﺮﻟﻦ

