ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ در ﺑﻬﺎر
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻃﺒﯿﻌ و
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻬﺮی زﯾﺎرﺗ اﺳﺖ و ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﺮم اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺎرﺗ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ زﯾﺎرﺗ ﺧﻮد ،ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤ و ﮔﺮدﺷﺮی ﻧﯿﺰ
دارد .ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .از ﯾ ﻃﺮف وﺟﻮد ﭘﺎرک ﻫﺎ و ﻣﻮزه ﻫﺎﯾ
در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و از ﻃﺮف دﯾﺮ وﺟﻮد روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﯾﯿﻼﻗﺎت دﯾﺪﻧ در اﻃﺮاف،
ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی
دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدرس و ﻋﺲ ﺑﻬﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن؛ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺲ از ﺣﺮم اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎی دﯾﺪﻧ
در ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺮق ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی را درﺧﻮد ﺟﺎی داده .از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾ از آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﯾﺪن ﺷﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺪا از اﯾﻦ ،ﺑﺎغ ﭘﺮ از درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺑﻪ ﻓﻠ ﮐﺸﯿﺪه،
آﺑﺸﺎرﻫﺎ ،ﮔﻞﻫﺎی رﻧﺎرﻧ ،آﻻﭼﯿﻖ و ﭘﻞ ﻫﺎی ﭼﻮﺑ اﺳﺖ .ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎغ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرش ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺗﺎ  ۲۰اﺳﺖ ۶ ،ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ.
درﺑﺎره
آدرس ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﺪ :ﻣﯿﺪان ﺧﯿﺎم – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﭙﺎد – ﺟﻨﺐ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺎس
ﭘﺎرک و ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﻣﻠﺖ

راه ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮔﺬرﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺑﺪون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻣﻠﺖ ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﭘﺎرک و ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎرک ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
اﺳﺖ ،دﯾﺪﻧ ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد و آدم در آن زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ .ﭘﺎرک
ﻣﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﺑﺎزی ،ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ورزﺷ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و اﺳﺘﺨﺮ
ﺷﻨﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎرک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺮخ و ﻓﻠ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ
ﭼﺮخ و ﻓﻠ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده .در ﺷﺮق ﭘﺎرک ﻣﻠﺖ ،درﯾﺎﭼﻪ
ﺑﺰرﮔ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻏﺮب آن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮ روﺑﺎز ﻣﺸﻬﺪ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی
ﭼﻤﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل و واﻟﯿﺒﺎل ،ﺗﻨﯿﺲ و ﭘﯿﺴﺖ اﺳ.
آدرس ﭘﺎرک ﻣﻠﺖ :ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ‐ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه وﮐﯿﻞ آﺑﺎد – ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل
ﻏﺮﺑ ﺗﻘﺎﻃﻊ آزادی
درﺑﺎره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ وﮐﯿﻞ آﺑﺎد

اﮔﺮ دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ روزﺗﺎن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﺑﺬراﻧﯿﺪ ،ﺟﺎﯾ ﺑﺎ
درﺧﺘﺎن ﮐﺎج و ﭼﻨﺎر و رودﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧ از ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺳﺎل ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎر و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آب ﺧﻨ در آن ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺘ و ﺑﻠﻨﺪی
ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺗﻮان زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘﺎﻧﺶ ﺧﺴﺘ در ﮐﺮد ،ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺎن ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ
وﮐﯿﻞ آﺑﺎد را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ وﮐﯿﻞ آﺑﺎد ،از ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ
ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﺎرﮐﺸﺎدی و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎغ وﺣﺶ
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﺑﺰی ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺧﻮد
ﺟﺎی داده .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ و رﺳﺘﻮران و ﮐﺎﻓﻪ ﻧﯿﺰ دارد و ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺬراﻧ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.
آدرس ﭘﺎرک ﺟﻨﻠ وﮐﯿﻞ آﺑﺎد :ﺑﻠﻮار وﮐﯿﻞ آﺑﺎد‐ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آزادی

دﻫﺪه ﯾﯿﻼﻗ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﯾ دﯾﺮ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ اﺳﺖ .ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﺎ
آب و ﻫﻮای ﺧﻮﺷ ﮐﻪ دارد ،در  ۳۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه .اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒ اﺳﺖ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،دره ﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻨﺎر،
ﺳﭙﯿﺪار و ارﻏﻮان و ﺻﺪای ﺧﻮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﻣﺜﻞ ﻫﺪ ﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷ ﻣﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎغ ﻫﺎی اﻧﺒﻮده و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ ﻣﺜﻞ ﮔﺮاز و ﮔﺮگ ﺗﻤﯿﻞ
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻔﺮﯾﺤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ و
رﺳﺘﻮران ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﯾ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻫﻤﯿﺸ در
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ.
آدرس ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ :اﻣﺘﺪاد ﺑﻠﻮار وﮐﯿﻞ آﺑﺎد
ﺑﺎ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ارزان ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺰدﯾ ﺣﺮم آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻃﺮﻗﺒﻪ

ﻣﺸﻬﺪ ،ﯾﯿﻼﻗﺎت ﺧﻮش آب و ﻫﻮای زﯾﺎدی دارد وﻟ ﯾ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ
ﯾﯿﻼﻗﺎت آن ،ﻃﺮﻗﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .آب و ﻫﻮای
ﻟﻄﯿﻒ ،رودﺧﺎﻧﻪ ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی ﺳﻮﻏﺎت ،ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه،
ﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤ و ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﺜﻞ ﺳﺪ ﭼﺎﻟﯿﺪره ،ﺑﻨﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،دره ارﻏﻮان ،دره
داﻏﺴﺘﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ دﻫﺒﺎر ﮐﻪ ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ
اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ دﯾﺰی و ﺷﺸﻠﯿ ﻃﺮﻗﺒﻪ را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد
و از ﺧﯿﺮ ﺧﻮرﺷﺖ ﻓﺴﻨﺠﺎن و راه رﻓﺘﻦ در ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﻧﺬﺷﺖ.
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل وﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﯿﻼق اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ زﯾﺒﺎﯾ ﻫﻢ دارد،
اﻣﺎ ﯾ از ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ در زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪن از
روﺳﺘﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻧﻐﻨﺪر از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻃﺮﻗﺒﻪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی آن را

ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن ﺑﻨﺠﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﯾ دﯾﺪﻧ اﺳﺖ.
آدرس ﻃﺮﻗﺒﻪ :اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺎده وﮐﯿﻞ آﺑﺎد‐ ﺟﺎده ﻃﺮﻗﺒﻪ
ﺳﺪ ﭼﺎﻟﯿﺪره

اﮔﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﻃﺮﻗﺒﻪ رﻓﺘﯿﺪ ،دﯾﺪار از ﺳﺪ ﭼﺎﻟﯿﺪره را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ .ﭼﺎﻟﯿﺪره ﯾ
از دره ﻫﺎی ﻓﺮﻋ ﻃﺮﻗﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎن ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری در ﺳﺪ و ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ﺑﺮای
ﮔﺮدﺷﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ .در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺳﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﻫﻢ ﻫﺴﺖ وﻟ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا را در ﺧﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در زﯾﺮ ﯾ از آﻻﭼﯿﻖ
ﻫﺎی ﭼﺎﻟﯿﺪره ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺸﺘﺎن ﺗﻤﯿﻞ ﺷﻮد .ﭼﺎﻟﯿﺪره دارای ﺗﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ.
آدرس ﺳﺪ ﭼﺎﻟﯿﺪره ۱۸ :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻣﺸﻬﺪ‐ ﻣﺴﯿﺮ راه ﺟﺎﻏﺮق
از دﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ وﻗﺖ ﻣﺠﺎل داد ،دﯾﺪن آﻧﻬﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﺳﺖ
داد:
ﻣﻮزه ﻧﺎن ﻣﺸﻬﺪ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮزه ﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺎن ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع آﺳﯿﺎب و اﻧﻮاع ﻧﺎن
را در ﺧﻮد دارد.
آدرس ﻣﻮزه ﻧﺎن :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۱۷ﺑﺰرﮔﺮاه آﺳﯿﺎﯾ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪراه ﻓﺮدوﺳ
ﻣﻮزه ﻧﺎدری

ﻣﻮزه ﻧﺎدری ﺷﺎﻣﻞ ادوات ﺟﻨ دوره ﻧﺎدرﺷﺎه ،آراﻣﺎه ﻧﺎدر و آراﻣﺎه
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘ ﺧﺎن ﭘﺴﯿﺎن ،ﺳﺮدار ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ.
آدرس ﻣﻮزه ﻧﺎدرﺷﺎه :ﭼﻬﺎرراه ﺷﻬﺪا
آراﻣﺎه ﻓﺮدوﺳ

آراﻣﺎه ﺣﯿﻢ اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳ در  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻣﺸﻬﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻮس و در ﺑﺎﻏ ﺑﺎﺻﻔﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه .اﯾﻦ آراﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری آن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
از ﻣﻌﻤﺎری دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ اﺳﺖ ،ﻣﻮزه و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮس از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﺎﻟﻘﺎن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ از آن
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﻨﻨﺪ.
آدرس :ﺑﯿﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻮﭼﺎن ،ﺑﺰرﮔﺮاه آﺳﯿﺎﯾ) ﺟﺎده ﺳﻨﺘﻮ (
– ﺳﻪ راه ﻓﺮدوﺳ – ﺳﻤﺖ راﺳﺖ‐ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺑﺮان ﺗﻮس – آرﻣﺎه ﻓﺮدوﺳ

ﺣﻤﺎم ﻣﻬﺪی ﻗﻠ ﺑﯿ

ﺣﻤﺎم ﻣﻬﺪی ﻗﻠ ﺑﯿ)ﯾ از اﻣﺮای دوره ﺗﯿﻤﻮری( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺷﺎه و ﺣﻤﺎم
رﺿﻮی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و وﺳﺎﯾﻞ
ﺣﻤﺎم در ﻗﺪﯾﻢ و ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ،ﻏﺮﻓﻪ ﻟﻮازم آراﯾﺶ و ﻏﺮﻓﻪ ﺣﻨﺎﺑﻨﺪان و ..اﺳﺖ.
آدرس ﺣﻤﺎم ﻣﻬﺪی ﻗﻠ ﺑﯿ :اﺑﺘﺪای ﺑﺎزار ﺑﺰرگ – روﺑﻪ روی ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻔﺘﺎد و
دو ﺗﻦ
ﭘﺎرک ﻋﻠﻤ ﺑﺎزﯾﻤﺎ

اﯾﻦ ﭘﺎرک ﭘﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮردی،
ژﯾﺮوﺳﻮپ ﻓﻀﺎﯾ ،آﺳﻤﺎن ﻧﻤﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و آﮐﺎدﻣ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳ و
ﻓﻀﺎﯾ ﻣﻔﺮح ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن .ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ
ﭘﺎرک  ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۲۲اﺳﺖ.
آدرس ﭘﺎرک ﻋﻠﻤ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺎزﯾﻤﺎ :اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻮﻟﻮار ﺧﯿﺎم ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﺮی
ﺳﭙﺎد ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری وﺻﺎل ،ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم

