ﻟﻮﮐﺲ وﯾﻼ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای
اﺟﺎره وﯾﻼ در ﮐﺮدان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
در اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﻮش آب و ﻫﻮای ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭼﻨﺪ روزه،
ﺑﺠﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف
ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻪ و از ﻫﻮا و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت را ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﮐﺮدان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﻮش آب و ﻫﻮا و
دﻟﻨﺸﯿﻦ در اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻟﻮﮐﺲ وﯾﻼ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺮدان ،اﻧﻮاع وﯾﻼﻫﺎی اﺟﺎره داده ﺷﺪه و

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﮐﺮدان ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺮدان
ﮐﺮدان روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوﺟﺒﻼغ واﻗﻊ در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺮج ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ و ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان وارد آزادراه
ﺗﻬﺮان – ﮐﺮج ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮج رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﯿﺮ وارد آزادراه ﮐﺮج – ﻗﺰوﯾﻦ ﺷﺪه
و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ  20دﻗﯿﻘﻪ ای ،وارد روﺳﺘﺎی ﮐﺮدان ﺷﻮﻧﺪ.
در روزﻫﺎی ﻋﺎدی ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻢ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  1ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل
ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺗﺎ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﮐﺮج رﺳﯿﺪ اﻣﺎ در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭼﻨﺪ روزه ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺎده ﺗﻬﺮان – ﮐﺮج ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ  1ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  2ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
رﺳﺪ.

اﺟﺎره وﯾﻼ در ﮐﺮدان و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﺮدان در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای آب و
ﻫﻮای ﺧﻨﮏ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺟﺬاب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاری زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺮدان ،اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﻧﻮاع وﯾﻼ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﻼی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻧﻮاع وﯾﻼ در

ﮐﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

اﺟﺎره وﯾﻼ اﺳﺘﺨﺮدار در ﮐﺮدان و ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
در ﻣﯿﺎن وﯾﻼﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮدان ،وﯾﻼﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮدار ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ از وﯾﻼﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮای اﺟﺎره وﯾﻼ
اﺳﺘﺨﺮدار در ﮐﺮدان ﻫﻤﻮاره ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای اﺟﺎره روزاﻧﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺨﺮ آﺑﺴﺮد در ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺮدان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در  6ﻣﺎه اول ﺳﺎل ،آب و ﻫﻮای ﺧﻨﮏ ﺑﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .وﯾﻼﻫﺎی
اﺳﺘﺨﺮدار ﮐﺮدان ﺗﻨﻬﺎ در  6ﻣﺎه اول ﺳﺎل دارای آﺑﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ،آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه و آﺑﮕﺮم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺟﺎره وﯾﻼ ﮐﺮدان اﺳﺘﺨﺮ آﺑﮕﺮم،
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره روزاﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮاﮐﻪ در  6ﻣﺎه دوم ﺳﺎل ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺗﻌﺪادی
از وﯾﻼﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ،ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﯾﺎ آب آن را ﮔﺮم ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰء وﯾﻼﻫﺎی ﻋﺎدی
و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮدان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.

اﺟﺎره وﯾﻼ ارزان در ﮐﺮدان
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از وﯾﻼﻫﺎی ﮐﺮدان را وﯾﻼﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و اﺳﺘﺨﺮدار ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺬاﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ آﻻﭼﯿﻖ و ﺑﺎرﺑﮑﯿﻮ ،ﺳﻮﻧﺎ و ﺟﮑﻮزی ،ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل

دﺳﺘﯽ و ﺑﯿﻠﯿﺎرد و ﻏﯿﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای
آن ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﺟﺎره روزاﻧﻪ وﯾﻼ در ﮐﺮدان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ

ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮی را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰء اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﺟﺎره ﺳﻮﺋﯿﺖ
ارزان در ﮐﺮدان ﻫﻤﻮاره ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ

از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻔﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رزرو آن ﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﺮد.

از ﻃﺮﻓﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﻮﺋﯿﺖ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮدان را ﻧﺪارﻧﺪ
ﻟﺬا اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﺟﺎره وﯾﻼ در ﮐﺮدان ﺑﻪ ﺳﺮاغ وﯾﻼﻫﺎی ﻋﺎدی و ﻓﺎﻗﺪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺬاب از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی روﺑﺎز ﯾﺎ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻏﯿﺮه ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺑﺮای اﺟﺎره روزاﻧﻪ وﯾﻼ ﮐﺮدان ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻧﺮخ اﺟﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻃﯽ روزﻫﺎی
ﻋﺎدی ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻢ ،در ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ
ﻃﯽ روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و در اﯾﺎم ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭼﻨﺪ روزه ،ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.

اﺟﺎره وﯾﻼ در ﮐﺮدان ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از وﯾﻼﻫﺎی ﮐﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﺟﺎره داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ اﺟﺎره وﯾﻼ در ﮐﺮدان ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد را دارﯾﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ وﯾﻼ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﻼ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﻼﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  12ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ

وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﻼﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب
وﺟﻮد دارد.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪﻧﯽ در ﮐﺮدان
ﮐﺮدان در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدان و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻫﻢ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﭼﺮاﮐﻪ دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﺼﻮر ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺮدان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در وﯾﻼﻫﺎی ﻻﮐﭽﺮی و اﺳﺘﺨﺮدار ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﮐﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﺮج ﻣﻘﺒﺮه ﮐﺮدان
ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮج ﻣﻘﺒﺮه ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﺟﺮی و ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺘﺶ ﺑﻪ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و در زﻣﺎن ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﺑﺮج ﻣﻘﺒﺮه
درواﻗﻊ آراﻣﮕﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﯿﻦ )ع( از ﻧﻮادﮔﺎن اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی اﻣﺎﻣﺰاده ﺧﺎص و

ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮج
ﻣﻘﺒﺮه ،ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﯿﺎن ﺑﻮﻣﯿﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺮدان از ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ دﯾﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ را ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ،اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮج
ﻣﻘﺒﺮه را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮج ﻣﻘﺒﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 2
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺮدان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮج ﻣﻘﺒﺮه در ﮐﻨﺎر رود ﭘﺮآب ﮐﺮدان ﻗﺮار
دارد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻨﺴﺎل ﭼﻨﺎر و ﺗﻮت و ﺟﻮی ﻫﺎی زﻻل آب در اﻃﺮف
ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮوازی ﮐﺮدان
ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮوازی ﮐﺮدان ﺗﻔﺮﯾﺤﮕﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ و ﺟﺬاب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1396ﺗﺎﺳﯿﺲ

ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اراﺋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﮐﺮدان ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺖ ﻟﺬا اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻒ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮوازی ﮐﺮدان ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺬت ،ﻫﯿﺠﺎن و ﺗﺮس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮوازی ﮐﺮدان ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎراﮔﻼﯾﺪﯾﻨﮓ ،ﭼﺘﺮ ﺳﻮاری ،ﺳﻘﻮط آزاد و ﺳﻮار ﺑﺮ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﻠﺨﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و
ﺳﭙﺲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ،دﺷﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪﻧﯽ اﻃﺮاف را از زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮوازی ﮐﺮدان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮا در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﻗﺮار دارد ﭼﺮاﮐﻪ در ﻫﻮای ﺑﺎراﻧﯽ ،اﺑﺮی ،ﺑﺮﻓﯽ و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮوازی ﮐﺮدان اﺟﺎزه
ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.

دﻫﮑﺪه آراﻣﺶ
در ﻏﺮب ﮐﺮدان و واﻗﻊ در روﺳﺘﺎی ﮐﻮﻫﺴﺎر ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺟﺬاب و دﯾﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺎﻣﺘﯽ،

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ اﯾﺜﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ دﻫﮑﺪه آراﻣﺶ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
اﯾﻦ دﻫﮑﺪه دارای ﺑﯿﺶ از  80وﯾﻼ و ﺳﻮﺋﯿﺖ ﺑﻮده و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ
دﻫﮑﺪه وﺟﻮد دارد.
دﻫﮑﺪه آراﻣﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮑﺮ و ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و ﭘﯿﺎده
روی ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ

ﻫﻢ در دﻫﮑﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮان ،زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ،واﻟﯿﺒﺎل ،ﺗﻨﯿﺲ ،ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎزی و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ از دﻫﮑﺪه
آراﻣﺶ را داﺷﺘﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎی واﻗﻊ در دﻫﮑﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
ﻟﻮﮐﺲ وﯾﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺟﺎره وﯾﻼ در ﮐﺮدان و ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻨﻮع

ﺑﺎﻻﯾﯽ از وﯾﻼﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺮدان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رزرو وﯾﻼ
در ﮐﺮدان ،ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

