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ﮐﺪام ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﻧﻮروز ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻗﻄﺎر؟
ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ از آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ؟ اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
اﺟﺎره ای ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ رزرو ﻫﺘﻞ؟
ﺷﻮر و ﺷﻮق زﯾﺎرت ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻮر اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﭼﻪ
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ و دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻣﺸﻬﺪ وﺟﻮد دارد؟ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﭘﺎرک آﺑﯽ و ﻫﺘﻞ ﻟﻮﮐﺲ و ﻻﮐﭽﺮی ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرﯾﻦ
ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼﯽ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻃﺮه
ﺳﺎز اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺸﻬﺪ دارﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ  ،ﻗﻄﺎر
ﯾﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ از آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی رزرو آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﻫﺘﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب
اﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ
ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻗﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ،ﻫﺘﻞ ﻣﺠﻠﻞ
دروﯾﺸﯽ ،ﻫﺘﻞ اﯾﺮان ﻣﺸﻬﺪ و … اﺷﺎره ﮐﺮد .از ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﻮر
ارزان ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺗﻬﺮان ،ﻫﺘﻞ رﺿﺎ ،ﻫﺘﻞ ﺑﺎراﻧﺎ ،ﻫﺘﻞ ﺗﻮﮐﻞ ،ﻫﺘﻞ ﻓﯿﺮوزه ﺗﻮس و … اﺷﺎره
ﮐﺮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ
ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ ﺑﻪ آدرس  chaharfasl.netﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﺸﻬﺪ در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﯽ از ﺳﺎل ﺷﻬﺮی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل
ﻣﺮدم زﯾﺎدی از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ اﻃﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ

ﺣﺴﺎﺑﯽ از ﺳﺮﻣﺎی آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .در ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﻫﻢ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺑﺮای ﺳﯿﺮ و
ﺳﯿﺎﺣﺖ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﺟﺬاب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ
زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻧﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﺘﺒﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻮروز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ .ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎم رﺿﺎ در ﻟﺤﻈﺎت ﻧﻮروزی و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻗﺪری ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﭘﺮﻧﺸﺎط و زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺎل ﻧﻮ را در آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ

ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ دارد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﺶ را ﻣﺘﺒﺮک ﮐﻨﺪ.

در ﻧﻮروز ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎزه از ﺑﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه ،ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن و ﺷﮑﻮﻓﻪ زدن را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺑﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب
ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﺟﻮی ﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر روح ﻧﻮاز اﺳﺖ.
ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻮروز  98را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻧﻮروزی داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ و ﻟﺬت
ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻧﻮروزی ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه
اﻧﺪ .از ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ در ﺑﺎرﮔﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﺎ ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﻠﯽ و رﻗﺺ ﻣﺤﻠﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و
ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ از آن ﻣﺮاﺳﻤﺎت زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻗﺪم زدن در ﭘﺎرک ﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻮروز  ۹۸ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد و
ﺳﺨﺖ ،ﺑﻬﺎری ﺟﺬاب دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ،
ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ،ﭘﺎرک ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺸﻬﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﯾﻮار ﻧﮕﺎری ﻫﺎ ،ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺑﻬﺎر ،ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻔﺮه
ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺎده روﻫﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﭼﺮﺧﯿﺪن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ از ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﮐﺎﻣﻼ در ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ درآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﻌﺮ و ادب ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺟﺬاﺑﺘﺮ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻧﻮروز ﺧﻮد را در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﺎل را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ﺷﺎد ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻋﯿﺪ در ﻣﺸﻬﺪ و در ﻣﯿﺎن
آن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺷﺎد و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﮐﯿﻒ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻧﻮروزی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ در ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻣﺠﻠﻞ
اﻣﺎم رﺿﺎ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی زﯾﺎدی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ از آﻧﺠﺎ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﭘﺎﺳﺎژ اﻣﺎم رﺿﺎ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﺪم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ را در ﻣﯿﺎن آن ﻫﻤﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺎﺳﺎژ
ﺧﻮدی ﺧﻮد از
اﻣﺎم رﺿﺎ ﺟﺪای از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه و اﺟﻨﺎس ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ
ِ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .راه رﻓﺘﻦ در اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ و ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ﻣﺮدم در اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز  98رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎژ اﻣﺎم رﺿﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ
اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺰرگ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺎرﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﺘﻮران
ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺳﺎل را ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﻋﯿﺪ ﺧﻮد را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻧﻮروز اﺳﺖ و
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻮروز ،آﻧﻬﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ
دادن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ .ﻫﺘﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺘﻞ ﭘﺎرﺳﺎ ،آرﯾﻦ ،اﯾﺮان و ﻓﺮدوﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ اﮐﺜﺮا ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
آﭘﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﺘﻞ دارد و ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ

را ﭼﮏ ﻧﻤﻮده و ﻫﺘﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻫﺘﻞ را ﻗﺒﻞ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻧﻮروز رزرو
ﮐﻨﯿﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮﺗﺎن ﺣﺴﺎﺑﯽ ﭘﺎﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﻬﺪ
از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻌﺪ از زﯾﺎرت ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ ،ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﻬﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﺎزار ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪرن اﺳﺖ .از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری اﻟﻤﺎس
ﺷﺮق ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ آﻟﻤﺎن ،ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎل ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﻣﺪ و … اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺸﻬﺪ
ﻗﻄﻌﺎ ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ در
اﯾﺮان اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ان ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ اراﻣﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ و و ﻧﺎدر ﺷﺎه اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﻨﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﭘﺎرک ﻫﺎی آﺑﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﻬﺪ دارای  4ﭘﺎرک آﺑﯽ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮج ﻫﺎی آﺑﯽ ﻧﺎم دارد .از دﯾﮕﺮ ﭘﺎرک ﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ

ﺗﻮان از ﭘﺎرک آﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮج ﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن و ﭘﺎرک ﺳﺎﺣﻠﯽ آﻓﺘﺎب ﻧﺎم ﺑﺮد .در ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮر
ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮی ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻫﺎی آﺑﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻫﺘﻞ دروﯾﺸﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﻫﺘﻞ ﻣﺠﻠﻞ دروﯾﺸﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1386ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺟﺰء ﻫﺘﻞ ﻫﺎی  5ﺳﺘﺎره ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﺘﻞ در ﻗﺎﻟﺐ  25ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺘﻞ دروﯾﺸﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  223اﺗﺎق در  32ﺗﯿﭗ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﻤﻠﻪ اﺗﺎق ﻫﺎی ﭘﻨﺖ ﻫﺎوس ،اﺗﺎق ﻣﻠﻞ ،ﻓﺼﻞ ،اﺗﺎق ﻫﺎی  VIPدارد .ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮی در

ﻓﺎﺻﻠﻪ ی  1400ﻣﺘﺮی از اﯾﻦ ﻫﺘﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از  800ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺑﺎز در ﻗﺎﻟﺐ روف ﮔﺎردن ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ
اﺳﺖ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﺘﻞ دروﯾﺸﯽ ﻣﺸﻬﺪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﺘﻞ دروﯾﺸﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺎﻣﻞ رﺳﺘﻮران ،ﭘﺬﯾﺮش  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ،ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ،
ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ ،اﺳﺘﺨﺮ ،اﺳﭙﺎ ،ﺟﮑﻮزی ،اﺳﺘﺨﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺎﺳﺎژ ،زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ،روف ﮔﺎردن ،ﻗﻨﺎدی ،ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺖ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،آﺗﻠﯿﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،آراﯾﺸﮕﺎه ،ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ،ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺳﻮﻧﺎ ﺧﺸﮏ ،ﺳﻮﻧﺎ
ﺑﺨﺎر ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ،ﺗﺮاس ،آﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ،اﺗﺎق ﻋﻘﺪ و… اﺳﺖ.
ﺑﺮای رزرو آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻠﯿﻂ ﻣﺸﻬﺪ و ﯾﺎ رزرو ﻫﺘﻞ و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
ٓآژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

