از ﺗﻮر ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮی ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
در ﻧﻮروز ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺗﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری در ﻣﻨﻄﻘﻪ اوراﺳﯿﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻏﺮب ﮐﻮه ﻫﺎی
ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑ و در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺳﯿﺎه اﺳﺖ .ﮐﺸﻮری ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ و ﭘﺮ ﺑﺎرش ﮐﻪ
آب و ﻫﻮای ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ آن ﮔﺮدﺷﺮان زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
وﻗﺘ ﺣﺮف از ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻣ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﯾﺎد ﺗﻮر ﺗﻔﻠﯿﺲ و ﺑﺎﺗﻮﻣ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺳﺮی ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ آن ﻧﺰد.

ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺎﻣ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ را ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﮐﺮده در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﻮﺑ و ﻣﻬﻤﺎﻧ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﻪ ای از زﻣﯿﻦ ﺑﺮای آن
ﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮﻧﺮم و ﺧﻮش ﻗﻠﺒ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻪ ای از ﺑﻬﺸﺖ را روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺒﻮه از ﺟﻨﻞ
ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺎﺣﻠ آرام در ﮐﻨﺎره درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﯿﺰ آن را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری اوراﺳﯿﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﭘﺎ ﺑﻪ آن ﻣ ﮔﺬارﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آن
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﻣﺮدم
ﮔﺮﺟ درﯾﺎره ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺧﺮاﻓﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺎدوﯾ
اﺳﺖ و ﺑ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارد و
ﺗﻠﻔﯿﻘ اﺳﺖ از ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﺻﻤﯿﻤ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ و دﺳﺖ و ﻧﺨﻮرده و ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨ و ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ،زﻧﺪﮔ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻫﯿﺠﺎن در ﺗﻔﻠﯿﺲ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری
ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ واژه ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺧﻼف وﺳﻌﺖ ﮐﻤ ﮐﻪ دارد ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن
دادن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دارد .از ﻗﻠﻪ ﻫﺎی اﻓﺴﻮﻧﺮ ﻗﻔﻘﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی
ﺳﯿﺎه ﺑﺎﺗﻮﻣ و ﺷﻦﻫﺎی درﻣﺎﻧﺮش ،ﺟﻨﻞ ﻫﺎ و دره ﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ
ﮐﻮﺗﺎﯾﺴ ،ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺮون وﺳﻄ و ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
ﮐﻮﭼ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد ،ﻫﻤﻪ
و ﻫﻤﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﯾﺒﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺪن ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ اش در ﺗﻮر ﺗﻔﻠﯿﺲ ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش،
ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺎده روی ﺑﺮ ﺳﻨ ﻓﺮشﻫﺎی ۱۰۰ﺳﺎﻟﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن روﺳﺘﺎوﻟ و ﻗﺪم
زدن در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﯾ و رﻧﺎرﻧ آن ﺷﻤﺎ را ﯾﺎد وﻧﯿﺰ و ﭘﺎرﯾﺲ ﻣ اﻧﺪازد.
رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮری ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از وﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺑ
ﻧﻈﯿﺮی ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .ﭘﺎرک ﻣﻠ ﺗﻮﺷﺘ و رﻓﺘﯿﻨ در آب ﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن،
ﺑﺎﻟﻦ ﺳﻮاری در دره ی آﻻزوﻧ ،ﻧﻮﺷﯿﺪن از آب ﻣﻌﺪﻧ ﻫﺎی ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮ

ﺑﻮرﺟﻤ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی در ﺷﻬﺮ ﺳﻨ اوﭘﻠﯿﺴﺘﺴﯿﺨﻪ ،اﺳ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻫﺎی
ﻗﻔﻘﺎز ،ﻫﻤﻨﺸﯿﻨ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﻤﯿﻤ و ﺧﻮش ﻗﻠﺐ ﮐﺎرﺗﻮﻟﺒ و ﭼﺸﯿﺪن ﻃﻌﻢ ﺑ
ﻧﻈﯿﺮ ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﺮﺟ در ﺳﻔﺮه ﺳﻨﺘ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﭘﺮا و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻔﺮی ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ارزان و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ،ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺗﺎن را
در ﺗﻮر ﺗﻔﻠﯿﺲ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.

ﻫﯿﭻ واژه ای ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ آن ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده اﻧﺪ آن را ﻣﻘﺼﺪی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺬاب ﻣ داﻧﻨﺪ .ﺗﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎذﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪﺑﺎره ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮر ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾ و ﻣﻮزه ﻫﺎ
و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ در ﺷﺮق ﮐﻮه ﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز و ﻧﺰدﯾ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺴﯿﺮ راه اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺎ دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدی اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آﺑﺮم ﮔﻮﮔﺮد از
واژه ﮔﺮﺟ ﺗﺒﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﮔﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﻠﯿﺲ را ﻣ ﺗﻮان ﻧﻤﺎدی از
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن داﻧﺴﺖ .ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻔﻠﯿﺲ
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ زﯾﺎدی را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﺗﺪﮐﺲ
دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻗﺮار دارد.
در ﺗﻔﻠﯿﺲ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .از
ﭘﻞ ﻣﺘﺨ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺑﺎﻧﻮﺗﻮﺑﺎﻧ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺎم ﻫﺎی ﺳﻮﻟﻔﻮر دارد و
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺎرﯾﺎﻻ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﯿﻮﻧ ،ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ در ﻧﺰدﯾ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ
آن ﻫﺎ را ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺎرﯾﺎﻻ ﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎده ارﺗﻔﺎع را
ﺑﺎﻻ روﯾﺪ ﯾﺎ از ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﺧﻮد در ﺗﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮﻟﻮﻻﮐ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﻗﺮن  ۱۹ام آن
را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺒﯿﺪزه ﻧﯿﺰ ورودی ﺟﺎﻟﺐ و زﯾﺒﺎﯾ
دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﭘﻞ ﺻﻠﺢ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮزه ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
روﺳﺘﺎوﻟ ﻗﺮار دارد .ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ای از ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﯾ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه را در ﻣﻌﺮض
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ ﮔﺬارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﻠﯿﺲ را ﺟﺬاب ﮐﺮده ﺑﻠﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﮔﺮدﺷﺮان زﯾﺎدی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣ ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ آب و
ﻫﻮای ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی دارد و ﭼﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ،ﺧﻮرد و ﺧﻮراک و ﺧﺮﯾﺪ در
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ارزان اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺳﺮﮔﺮم دﯾﺪن

ﺑﺎزارﻫﺎﯾﺶ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺬوﺑﺶ ﺷﻮﯾﺪ .از ﺑﺎزار “درای ﺑﯿﭻ” ﮐﻪ ﭘﺮ از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
اﺳﺖ ﻗﺸﻨ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﻏﺎﺗ ﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﻔﻠﯿﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎی آن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﻧﻮاﯾﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺎﭼﺎﭘﻮری ﯾﺎ ﻧﺎن
ﭘﻨﯿﺮی را ﻣﻓﺮوﺷﻨﺪ ،در زﯾﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ ﺷﻬﺮ ﺧﺎرﺟ ﺑﺎ دﯾﺪﻧ ﻫﺎی زﯾﺎد ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ درﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﭘﺎﯾﯿﻨ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ارزان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮر ﺗﻔﻠﯿﺲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻠﯿﺲ
ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻧﺎم دارد و از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﺮی در آن ،ﺗﻮر ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻔﻠﯿﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﮐﺸﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ﯾ از زﯾﺒﺎﺗﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد .در
اداﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺗﻔﻠﯿﺲ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﯾ ازﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن،ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮاﻫﺪی
ازﺑﻘﺎی اﻧﺴﺎن را ﮐﻪ  4ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ را ،ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺳﺖ و دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﺴﯿﺎری ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤ و ﺑﺨﺶ دﯾﺮ ﻧﻮﺳﺎز اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی
ﻣﺪرﻧ در آن دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦ رﻧﺎرﻧ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎه راه اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ را ﺑﺎزی ﻣ
ﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﻣ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻌﻤﺎری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ای در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﯾﺪ.
ﻗﺪم زدن در ﻣﯿﺎن ﺣﻤﺎم ﻫﺎی ﮔﻮﮔﺮدی ﻓﺎرﺳ در ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﮔﺮﺟ و ارﻣﻨ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ زﯾﺒﺎ و وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ زرﺗﺸﺘ ،ﻫﻤ
ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﻢ ﺷﻮﯾﺪ :درﻫﺮﮔﻮﺷﻪ ای از آن دﯾﺪﻧ ﺟﺬاب
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﮔﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ دارﯾﺪ ،در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﻔﻠﯿﺲ آن ﺷﻬﺮی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آن رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه اﻧﺪ.
ﭘﻨﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠ ،ﺧﺎﭼﺎﭘﻮری و … ﻫﻤ ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮب و ﺧﻮﺷﻤﺰه را ﺑﺮای
ارﻣﻐﺎن ﻣ آورﻧﺪ.
ﻏﺬای اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘ از ﻓﺮﻫﻨ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﻓﺮﻫﻨ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در آن زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻃﯿﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﯿﺎﻫ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺘ و ﺳﻮپ دﯾﺪه ﻣ
ﺷﻮد و ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺟﺬاﺑ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.

ﺑﺎ دﯾﺪﻧ ﻫﺎی ﺗﻔﻠﯿﺲ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ
اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻬﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺳﻨﺖ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺟﺎ
داده اﺳﺖ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز آن ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﮔﺮدش در ﺷﻬﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آن ﻫﺎ
ﯾﺎدآور ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﻨﺘ و ﮐﻼﺳﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را در
آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺳﺎزه ﻫﺎی زﯾﺒﺎ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺎده روﻫﺎی ﺳﻨ ﻓﺮش ﺷﺪه ،ﻫﻤ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻫﻢ ﻣ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﯾ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﻔﻠﯿﺲ
ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﻔﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺴﯿﺎری را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن ﮐﻤﺘﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در
اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ:

ﭘﺎرک آﺑ ﺟﯿﻨﻮ ﭘﺎراداﯾﺲ:
اﯾﻨﺠﺎ ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤ در ﺗﻔﻠﯿﺲ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤ ﻣﺨﺘﻠﻔ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار
ﻣ دﻫﺪ ،ﭘﺎرک آﺑ ﺟﯿﻨﻮ ﭘﺎراداﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ:
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،در ﺗﻔﻠﯿﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾ از ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﻮﻫ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ دارد و
زﯾﺒﺎﯾ آن ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎرﯾﺎﻻ:
ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺗﻠﻔﯿﻘ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﺎرﯾﺨ و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﯾ از ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﻔﻠﯿﺲ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎرﯾﺎﻻ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻠﻌﻪ ای ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮدﺟﻠﺐ ﻣ
ﮐﻨﺪ.
ﺧﯿﺎﺑﺎن روﺳﺘﺎوﻟ
اﯾﻨﺠﺎ اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .دﺳﺘﺮﺳ از اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن روﺳﺘﺎوﻟ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.
درﯾﺎﭼﻪ ﻟﯿﺴ
در ﺗﻔﻠﯿﺲ دﯾﺪﻧ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾ از آن ﻫﺎ درﯾﺎﭼﻪ ﻟﯿﺴ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻋﻤﻖ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  16ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و  4ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﯾ از
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.
از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺣﻤﺎم ﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی

ﺻﺨﺮه ای ،ﭘﺎرک رﯾﻪ ،ﭘﻞ ﺻﻠﺢ ،ﺷﻬﺮﺳﯿﻘﻨﺎﻗ و … اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻠﯿﺲ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن از ﺳﺎل ،ﺗﻔﻠﯿﺲ
آب و ﻫﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼﯾﻤ دارد و ﮔﺮدﺷﺮی در ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﺑﻬﺎر ﺗﻔﻠﯿﺲ ﻧﻪ ﺧﯿﻠ ﺳﺮد اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﯿﻠ ﮔﺮم و ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ از
ﻗﺪم زدن در ﺷﻬﺮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﻗﺎﻣﺖ در ﺗﻔﻠﯿﺲ
از آن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺳﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺘﻞ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ وﺟﻮد دارد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺎرﯾﻮت ﺗﻔﻠﯿﺲ ،ﻫﺘﻞ
ﭘﺮﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎﻟﯿﻨ ﺗﻔﻠﯿﺲ و … اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻔﻠﯿﺲ
ﺗﻔﻠﯿﺲ ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟ
آﺳﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ .از آن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧ اﻣﻨﯿﺖ آن  85ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺮم ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻒ ﻗﺎﭘ ،دزدی و … در
آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﮔﺮدﺷﺮی در روز و ﺷﺐ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﮔﺮدش در ﺗﻔﻠﯿﺲ ،ﻋﺎزم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻠﯿﺲ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را دارﯾﺪ ،آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗ آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﻮر ﺗﻔﻠﯿﺲ

