ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎد آور ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدش ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠ ﻣﺪارس و داﻧﺸﺎه ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣ
ﺷﻤﺎرﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدش ﻣ روﯾﻢ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮدی و ﮔﺮﻣ ﻫﻮا ﻧﻘﺸ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﺮ رﻧ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ اﯾﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ را را ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺗﺠﺮﺑﻪ آراﻣﺶ از ﺟﻨﺲ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﯿﺰه ای از ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﻮد
اراﺋﻪ دﻫﺪ  ،در ﺗﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدﻣ ﺻﻤﯿﻤ و ﻣﻬﺮﺑﺎن  ،ﺳﻮاﺣﻞ و ﻃﺒﯿﻌﺘ ﺟﺬاب و ﺑﺮ  ،ﺑﺎزارﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ در ﮐﻨﺎر زﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ
و ﻣﺠﻠﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ  ،ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻫﺰاران ﻧﻮع از ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣ روﺑﺮو ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺷﻤﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻫﻢ در اروﭘﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻫﻢ در آﺳﯿﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﺪ و در واﻗﻊ ﻣ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻣﺠﻠﻞ و ﺷﯿ در ﮐﻨﺎر رﺳﺘﻮران ﻫﺎی
ﺳﻨ و ﻗﺪﯾﻤ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﻏﺬای ﺧﺎﻧ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت را ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎﺣﺘ اﺟﻨﺎﺳ را از
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ اﻃﺮاف ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﮐﻪ رﻧ و ﺟﻠﻮه ﺧﺎﺻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ  ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﮐﻪ دارد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ  ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﻌﻢ ﻫﺎ و ﻣﺰه ﻫﺎی آﺷﻨﺎ ،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت و ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد اراﺋﻪ دﻫﺪ .
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد رواﻧﻪ ﺳﺎزد و ﯾ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾ و آﺳﯿﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آب
و ﻫﻮای ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺒ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﮐﻮه ﻫﺎی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠ
ﮐﺸﯿﺪه ﭘﺮ ازﺑﺮف و ﺳﻮاﺣﻞ روﯾﺎﯾ و ﺟﺬاب ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل را اراﺋﻪ دﻫﺪ و از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ
ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺎﻟ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت زﻣﺴﺘﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﯾ ﮐﺸﻮر روﯾﺎﯾ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در ﺑﯿﻦ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﭘﺮ درﺧﺖ و ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف ﻗﻔﻘﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻮای ﻣﻄﻠﻮب و ﭘﺎﮐ دارد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر ﺑ اﻓﺰاﯾﺪ .
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ و ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﭼﻮن ﻣﻮزه ﻫﺎ  ،ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺎ و ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫﺎی
ﺟﺎﻟﺐ و ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰﺋ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺬاب اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺪم زدن در ﭘﯿﺎده رو ﻫﺎ ﺑﺎرﯾ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺞ در ﮐﻨﺎر
ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﻧ و ﺟﺬاﺑ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﮔﺮد و ﭘﯿﭻ ﺧﻮرده و
ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺪم زدن و ﯾﺎ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن در زﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ﭘﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ای و ﯾﺎ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای از زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻮه و ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ وﺿﻤﻨﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮی در ﻣﺠﺎورت رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺎﻟ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت زﻣﺴﺘﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳ ﺑﺮ روی ﺑﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮرت ﮐﻠ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن از آن ﻗﺴﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧ اﺳﺖ .
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ را ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی
ﺳﯿﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺪود  20ﺗﺎ  30درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺣﻤﺎم آﻓﺘﺎب در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﺤﺮ آﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮای ﺳﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

دﻧﯿﺎﯾ از دﯾﺪﻧ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮر آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ را ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ روﯾﺎﯾ ، ﭘﺎک و آرام ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ درﯾﺎﯾ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻣﻨﺎﻇﺮ
ﻃﺒﯿﻌ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد  ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻟﺮﺑﺎ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠ زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺎﺣﻠ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾ از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮔﺮدﺷﺮ از
اﻗﺼ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﻓﺮاواﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺑﯿﯿﻨﺪه ای را ﻣﺤﺴﻮر ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ در واﻗﻊ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺑ ﺷﻤﺎر در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮای
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ آﺛﺎر و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .

ﺑﺎ ﺗﻮر آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮی روﺑﺮو ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آب ﻫﺎی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺷﻦ ﻫﺎی ﻃﻼﯾ ﺳﻮاﺣﻠﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪر ﮔﺎه ﻫﺎی
زﯾﺒﺎ و ﻗﺪﯾﻤ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات از ﯾ ﺳﻔﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟ در آب و ﻫﻮا ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد  ،آب و ﻫﻮای آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑ و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮف
و ﯾﺨﺒﻨﺪان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ دﻣﺎی ﻫﻮا در زﻣﺴﺘﺎن اﺻﻮﻻ از  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﻤ آﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻤ ﺗﻮان از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت زﻣﺴﺘﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳ ﺑﺮ روی ﺑﺮف ﻟﺬت ﺑﺮد ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺎ ﻃ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از ﺑﺮف ﻫﺎی ﮐﻮه ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠ ﮐﺸﯿﺪه ﺗﻮروس ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت را ﺑﺒﺮﻧﺪ .
آب و ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت آﺑ و ﺳﺎﺣﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮج ﺳﻮاری  ،ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧ ، اﺳ
روی آب و ﻫﺰاران ﺗﻔﺮﯾﺢ دﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪای از ﺳﻮاﺣﻞ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت
آﺑ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﻮد اﻣﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟ و ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﺎه ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ارزان و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻠﻞ و ﺷﯿ ، رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﺗﺮﮐ ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﺎﻟ ، ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﮐﻮﭼ ﮐﻪ در آن ﻣ ﺗﻮان از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎی ﻫﺎی ﺗﺮﮐ ﻟﺬت ﺑﺮد ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .
ﮔﺮدﺷﺮان ﺗﻮر آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺪم زدن در ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎ و ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ  ،ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار
ﺑﺎﮐﺸﺘ ، ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧ ، ﭘﺎرک ﻫﺎی آﺑ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن اﻧﯿﺰ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ و ﮐﻮه ﻫﺎی ﺗﻮروس  ،درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ  ،ﭘﺎرک ﻫﺎی
ﻣﻠ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و اﻣﺎﮐﻦ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت را ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از آن دﺳﺘﻪ
اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎ ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﻋﺎﻟ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﺎﯾﺪ در واﻗﻊ ﮔﺮدﺷﺮان ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ از ﺧﺮﯾﺪ در ﻣﺠﻠﻞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت را ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺪم زدن در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ و ﺳﻨﺘ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .

ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣ ﺗﻮان اوج ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد در واﻗﻊ ﺗﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮐﺸﻮری
ﭘﺮ از زﯾﺒﺎی و ﻧﺸﺎط روﺑﺮو ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت و
ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع  ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن  ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ و ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻪ ﯾ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﺮی در ﺑﯿﻦ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی در ﻣﺠﺎورت درﯾﺎی ﺧﺰر از آب و ﻫﻮای ﻣﻄﻠﻮب و
ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﺴﯿﻢ درﯾﺎ ﺧﺰر ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺪم زدن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻟﺬت را ﺑﺒﺮﯾﺪ  ،ﯾ از زﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ و
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺳﻨ ﻓﺮش
ﺷﺪه ﺧﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﻨﺪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ و ﻗﺪﯾﻤ ﻣ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮج ﻫﺎی ﺷﻌﻠﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑ اﻓﺰاﯾﺪ .
ﻧﺰدﯾ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨ از ﺗﺸﺎﺑﻪ آب و ﻫﻮاﯾ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮد و از اﯾﻦ رو ﮔﺮدﺷﺮان و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻮری روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺪل  ،زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﺮد و ﺑﻬﺎر
ﻫﺎی ﺧﻨ و ﭘﺮ ﺷﻮﻓﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ رو ﺳﻔﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی
ﮔﺮدﺷﺮی و ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ از اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﺷﻔﺎف و زﻻل
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎ  ،ﭘﺎرک ﻫﺎی آﺑ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﯿﺞ  ،ﻣﺠﻠﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .

