ﺳﻔﺮ ﺑﻪ راﻣﺴﺮ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮش ﺑﺎ رزرو اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮواﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،آذر ۱۳۹۹
ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ،راﻣﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮی در دل ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮوس ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .راﻣﺴﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدش ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺮ راﻣﺴﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﮐﻮه ﻫﺎ ،آﺑﺸﺎر ﻫﺎ ،درﯾﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ درﯾﺎی ﺧﺰر و از ﻏﺮب ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن،
ﻫﻢ ﻣﺮز اﺳﺖ.

زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ راﻣﺴﺮ
ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ،اﮐﺜﺮا ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺮﺟﯽ و ﭘﺎﺰ و زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ُﭘﺮ
ﺑﺎران و ﺑﺮف را دارﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر و اواﯾﻞ ﭘﺎﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ راﻣﺴﺮ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺟﺬاب ﺗﺮ و دﻟﺮﺑﺎ ﺗﺮ از زﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺎد اﺳﺖ اﺟﺎره وﯾﻼ ﮐﺎر راﺣﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،وﯾﻼ و ﺳﻮﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎن را از ﻗﺒﻞ رزرو
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺎره وﯾﻼ ﺳﺎﺣﻠﯽ در راﻣﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮ راﻣﺴﺮ
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮ راﻣﺴﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻮاﻫﺮده ،ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ راﻣﺴﺮ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن
ﺻﻔﺎرود ،آﺑﻬﺎی ﮔﺮم ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺎدات ﻣﺤﻠﻪ ،ﺷﻬﺮ اﺳﺎﻟﻢ و …  .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در راﻣﺴﺮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

روﺳﺘﺎی ﺟﻮاﻫﺮده راﻣﺴﺮ

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ در دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ
در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ راﻣﺴﺮ ،از اﯾﻦ روﺳﺘﺎ دﯾﺪن ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺟﺎده ﺟﻮاﻫﺮده ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن را ﺑﻪ دل درﯾﺎﯾﯽ از اﺑﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر روﯾﺎﯾﯽ و زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
روﺳﺘﺎ در  27ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی راﻣﺴﺮ ﻗﺮار دارد و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺴﺎﻓﺮان را از ﻫﻮای ﺷﺮﺟﯽ راﻣﺴﺮ
ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺟﻮاﻫﺮده از  3ﻃﺮف ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ و از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﮔﺮدش ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد وﯾﻼ و ﺳﻮﺖ ﻫﺎی اﺟﺎره ای در ﺷﻬﺮ راﻣﺴﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ؛ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮان دﻏﺪﻏﻪ اﺟﺎره وﯾﻼ راﻣﺴﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی
اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ راﻣﺴﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.

ﺷﻬﺮ اﺳﺎﻟﻢ در راﻣﺴﺮ
اﺳﺎﻟﻢ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺎی ﺑﮑﺮ را دارد ﮐﻪ وﺟﻮد درﺧﺖ ﻫﺎی راش ،ﮔﺮدو ،ﮔﯿﻼس ،ﺑﻠﻮط،
اﻓﺮا و درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎی ازﮔﯿﻞ ،ﮔﻼﺑﯽ و ﮔﻮﺟﻪ آن را ﺟﺬاب ﺗﺮ ﮐﺮده و ﻟﻘﺐ ﺑﻬﺸﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
داده اﺳﺖ .ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺎده ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ راﻣﺴﺮ ﺣﺘﻤﺎ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم راﻣﺴﺮ

ﯾﮑﯽ از ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در راﻣﺴﺮ ،ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺸﻤﻪ ای ﮐﻪ

ﺣﺎوی اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ و در روﺳﺘﺎ ﻫﺎی ﺟﻮاﻫﺮده ،ﮐﺘﺎﻟﻢ و ﺳﺎدات ﻣﺤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد .دﻣﺎی اﯾﻦ
ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪﻧﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﻗﻢ

زﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ،وﯾﻼ ﻫﺎ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺘﺨﺮدار ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻨﺎ در ﭼﺸﻤﻪ
آب ﮔﺮم ﻟﺬت دﯾﮕﺮی دارد.

درﯾﺎﭼﻪ ﻗﻮ راﻣﺴﺮ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻮاﻫﺮده ،درﯾﺎﭼﻪ ای ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻗﻮ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ورود ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ از ﺷﻤﺎ
ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺮف ﺟﻤﻊ آوری زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﻃﺮاف درﯾﺎﭼﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎی ﺟﻮاﻫﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﺎن

ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻮاﻫﺮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﺑﻪ اﯾﻦ
روﺳﺘﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دل ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ رﻓﺘﻪ و آﺑﺸﺎر زﯾﺒﺎی ﺻﻔﺎرود را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ راﻣﺴﺮ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﯿﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در راﻣﺴﺮ ،ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﻞ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ و
در دل ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ راﻣﺴﺮ در ﻧﮕﺎه اول ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮس زا اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮس

ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﻞ ﻗﺪم ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ آن
ﭼﻨﺎن ﻣﺤﻮ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻃﺮاف ﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻧﺸﺪه و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ آﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻞ ﻣﻬﯿﺞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎم ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻫﺰار ﭘﻠﻪ ﺑﺮوﯾﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ  50ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای دو زﯾﭗ ﻻﯾﻦ و  40ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮای ﯾﮏ زﯾﭗ ﻻﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ راﻣﺴﺮ
ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺑﻠﻮار ﺑﻪ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎزﯾﻨﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت دارد؛ ﭼﺮا
ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺎزﯾﻨﻮ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در اﻧﺘﻬﺎی آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﻧﺎم ﺑﻠﻮار
ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻠﻮار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺘﻞ راﻣﺴﺮ ﻗﺮار دارد و ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ

اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را از دﺳﺖ داد.

ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﺳﺒﺰی ،آراﻣﺶ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮی ﮐﻪ دارد ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و وﯾﻼ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر را دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رزرو وﯾﻼ ﺷﻤﺎل ،آﺳﻮدﮔﯽ و
راﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ
راه ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﯾﻼ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

