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راهنمای گرفتن وجه پرداختی بعد از کنسل کردن بلیت هواپیما

اگـر بلیـت خـود را روی پـرواز سیسـتمی رزرو کـرده باشـید ،میتوانیـد با پیـدا کردن بخش
مدیریت به کنسـل کردن بلیت خود اقدام کنید .اما اگر علت کنسـل شـدن سـفرتان کنسـلی
پـرواز تـان اسـت دو راه پیـش روی شماسـت :چنانچـه کنسـلی پـرواز از طریـق ما به شـما
اطلاع داده شـده باشـد :شـما میتوانیـد تمـام مبلغ پرداختی تـان را دریافت کنیـد یا با یکی
از پروازهـای جایگزینـی کـه به شـما پیشـنهاد میشـود سـفرتان را ادامـه دهید .اگـر در پرواز
داخلـی اختلاف قیمتی وجود داشـته باشـد این شـما هسـتید کـه بایـد آن را پرداخت کنید.
امـا اگـر کنسـلی پـرواز بـه دلیـل بـدی آب و هوا یا نقـص فنی در فرودگاه اعالم شـده باشـد:
باید برای تسـریع در فرایند اسـترداد مبلغ پرداختی ،تصویر بلیت مهر شـده را برای شـرکت

هواپیمایـی ایمیـل یـا فکـس کنیـد و اصـل بلیـت مهـر شـده را نگهدارید تـا در صـورت لزوم
برای شـرکت هواپیمایی پسـت شـود.

مبلغ بلیتهای کنسل شده چطور و در چه مدیت اسرتداد خواهد شد؟

مبالغ اسـتردادی مربوط به کنسـلی بلیت هواپیما از طریق حواله بین بانکی سـحاب به کارت
بانکـی شـما طـی  72سـاعت کاری واریـز خواهـد شـد .همچنین اگـر دارای حسـاب کاربری
هسـتید میتوانید درخواسـت کنید تا مبلغ اسـتردادی به اعتبار کاربری شـما افزوده شـود و
پـس از آن در رزروهـای دیگرتان از آن اسـتفاده کنید.

تـان رقـم خواهـد زد .تـا یـادم نرفتـه اسـت خدمتتـان عـرض کنم
کـه اسـتفاده از فضـای اطـراف دریاچـه بـرای هـر نفر حـدود  3هزار
تومـان هزینـه دارد که نسـبت به امکانات موجودش قیمت مناسـبی
اسـت .در ایـن روزهـای بهـاری ،درختان اطراف آب ،لباس شـکوفه بر
تـن کـرده انـد .درختـان سـیب ،گالبی و آلـو در این فصـل آنچنان
بـا شـاخههای شـکوفه بـاران شـان دل از مسـافران میبرنـد کـه
مـدت زمـان زیـادی از تفـرج در اطـراف دریاچه به عکاسـی از مناظر
میگـذرد .از مـن میشـنوید هنـر عکاسـی تـان را روی آب دریاچـه
و همچنیـن کـوه مشـرف بـه آن نیـز بـه بوتـه آزمایش بگذاریـد .در
فصلهـای مسـافرپذیر ،قایقهـای پدالـی بـرای قایـق سـواری آماده
شـده اسـت .شـما میتوانید بـا پرداخت  30تـا  50هزار تومـان برای
مـدت زمـان  15دقیقـه تا نیم سـاعت از شـناور بـودن روی آب زالل
اُوان لـذت ببریـد .کـوه خشـچال نیـز از جملـه کوههای راحـت برای
صعـود اسـت کـه در بخشهایـی حتی مناطق مناسـبی بـرای اتراق
کردن نیـز دارد.
در اُوان از ماهیگیـری و شـنا بایـد بپرهیزیـد .اولی به دلیل مالحظات
زیسـت محیطـی اسـت .متاسـفانه نسـل اردک ماهیها و قـزل آالی
رنگین کمانی سـاکن در این دریاچه به حالت هشـدار درآمده اسـت.
ممنوعیت شـنا نیز به دلیل سـطح چسـبناک و مردابی کف دریاچه
اسـت کـه احتمـال غـرق شـدن افـراد را بـاال بـرده اسـت .البتـه این
موضـوع مانـع از آن نمـی شـود که شـما در کنارههای سـاحل تنی به
آب بزنیـد و یـک آب تنـی فرح بخش داشـته باشـید.

راهنمای بازدید از دریاچه اُوان در قزوین

دریاچه مه آلود ،نگین فیروزه ای در اپی کوه

دریاچه ای برای متام فصول

دریاچـه اُوان ،بـرای هر فصل سـال دارای جاذبههای خاصی اسـت که
جـان میدهـد بـرای رفتـن و دیـدن ،در بهـار کـه عـروس فصلهای
بازدیـد اسـت ،هـوا در اوج لطافـت خـود بـه سـر میبـرد ،درختـان
شـکوفه باران شـده اسـت و سـبزی تازه درختان اطراف دریاچه دست
بـه دسـت هـم داده انـد که منظـره اُوان را رویایی تر جلـوه دهند .این
دریاچـه در فصـل تابسـتان بـا آب کمی خنک تـرش از دمای محیط
و همچنیـن میوههـای رسـیده درختان اطرافش از مسـافران پذیرایی
میکنـد .علاوه بـر اینکـه موقعیـت خاص منطقه باعث شـده اسـت
آب و هـوای معتـدل کوهسـتانی در منطقـه حاکـم باشـد که موجب
تابسـتانهای خنـک تـر و معتـدل تـری میشـود .اُوان در پاییـز نیـز
همچنـان پـر رفـت و آمـد اسـت .امـا ایـن بـار مسـافرانش پرندههای
خارجـی هسـتند کـه ایـن دریاچـه را برای گـذران زمسـتان انتخاب
میکننـد .ایـن موضـوع باعث شـده اسـت که سـایتهای پرنـده نگر
حرفـه ای در پاییـز در کنـار اُوان برپـا شـود .پوشـش گیاهـی متنـوع
اطـراف دریاچـه نیـز از جلوههـای رنگارنگ پاییزی اسـت که به زیباتر
شـدن اُوان کمـک میکنـد .امـا همه اینهـا را کنار بگذارید که شـور
و هیجان دریاچه در زمسـتان مثال زدنی اسـت .زمانی که هوا خیلی
سـرد میشـود آب دریاچه یخ میبندد .ضخامت یخ در حدی اسـت
کـه امـکان اسـکی روی یخ را فراهـم میآورد.

امسـال تقریبـا از هـر خانـواده ای کـه میپرسـیدی برنامـه ات بـرای تعطیلات نـوروزی چیسـت؟ بیشترشـان جـواب میدادنـد که میخواهند به سـفر
سمیه محمدنیا حنایی
برونـد .الحـق کـه فرصـت تعطیلات نـوروزی امسـال کـه بـا توجه به اعیاد رجبیه بیشـتر هم شـده بـود ،در این تصمیـم بی تاثیـر نبود .عالوه بـر اینکه
روزنامهنگار
بـا یـک تلخنـد اقتصـادی بسـیاری بیـان میکردند که بـا توجه به افزایش سرسـام آور تنقالت ویـژه پذیرایی نوروزی بهتر اسـت اصلا در خانه نمانیم و
همچنیـن بقیـه فامیـل را هـم در خـرج نیندازیـم! آنهـا با یک حسـاب سرانگشـتی تصمیم گرفته بودند کـه بازدید از مناطق گردشـگری را به دیـد و بازدیدهای همیشـگی نوروزی
ترجیـح دهنـد .بـه هـر حـال امسـال نسـبت به هر سـال دیگری بازار سـفرهای نوروزی داغ شـده بود تا اینکه بارشهای سـیل آسـای ابتدای فروردین بسـاط بسـیاری از سـفرها را
بـه کل برچیـد .شـدت سـیل و وسـعت مناطـق درگیـر تا حدی بود که بسـیاری از کارشناسـان سـتاد بحـران ،عمال مردم را از سـفرهای غیر ضـروری ( تفریحی) منـع میکردند و از
طرفـی بـه کسـانی کـه راه افتـاده بودنـد توصیـه میکردنـد در اولیـن پناهگاهـی که مییابند ،اقامت کنند و به محض مسـاعد شـدن شـرایط جـوی و اقلیمی به سـمت محل زندگی
شـان بـاز گردنـد .ایـن گونـه شـد کـه برنامه سـفر نوروزی بسـیاری تعطیـل و ایام نوروز آنها مشـابه سـالهای قبل بـه دیـد و بازدیدهای نوروزی ختم شـد.
یکـی از غیـر قابـل پیـش بینـی تریـن اتفاقـات طبیعـی در ایـن چند روز به راه افتادن سـیل در شـهر شـیراز بود که متاسـفانه کام بسـیاری از هموطنان و همچنین تیـم تحریریه دخل
و خـرج را نیـز تلـخ کـرد .بـه هـر حـال همیـن موضوعهـا اهمیـت توجـه به پیـش بینیهای هواشناسـی و همچنیـن رصد خوب و بـا دقت این دسـت از اخبـار را صد چنـدان میکرد.
اگـر شـما هـم از آن دسـته از دوسـتان هسـتید کـه برنامـه سـفر نـوروزی تـان تعطیـل شـده اسـت خیلـی هـم ناراحت نباشـید .مـا در ابتدای فصـول گرم هسـتیم که هـر روز و هر
سـاعتش بـرای گردشـگری جـان میدهـد .بـه یـاد داشـته باشـید کـه هنـوز فرصت تکرار نشـدنی تا چلـه بهـار را در پیـش رو دارید .پس با امید به مسـاعد شـدن شـرایط طبیعی،
مالـی و همچنیـن کاری تـان ادامـه گـزارش گردشـگری امـروز را مطالعـه کنید .اسـتان قزوین از اسـتانهای کم شـهرت ایران در مقایسـه با اسـتانهای اصفهان و فارس اسـت که
بـه رغـم داشـتن آثـار و بناهـای تاریخـی و همچنیـن جاذبههـای طبیعـی ،کمتر کسـی قزوین را به عنوان مقصد گردشـگری خود برمی گزیند .بیشـتر آشـنایی مسـافران با این شـهر
و اسـتان حاصـل اقامـت چنـد سـاعته بیـن راهـی اسـت .بهر حال فـارغ از این مهجـوری در دل این اسـتان جاذبههای تاریخـی و طبیعی منحصر به فـردی وجـود دارد که مطمئنا بعد
از آشـنایی حتمـا آنهـا را در لیسـت جاهایـی کـه باید ببینید قـرار میدهید.

دریاچه ُاوان

احتمـاال شـما هـم تـا بـه حـال یکـی از برنامههـای لذتِ نقاشـی با
اجـرای «بـاب راس» را دیـده اید .نقاشـی که با مهارتـی مثال زدنی
و البته با نوعی داسـتان سـرایی جذاب به خلق تابلوهای نقاشـی از
طبیعت در کوتاه ترین زمان ممکن میپرداخت .اگر از دوسـتداران
و دنبـال کننـدگان برنامـه او بـوده باشـید میدانیـد کـه بیشـتر
تابلوهـای او دارای چنـد عنصـر همیشـگی اسـت کـه گاهـی جای
شـان را بـا هـم عـوض میکردند و اثـری جدید را پدیـد میآوردند.
عناصـری چـون کوه ،درخـت و دریاچه از همیشـگیهای آثار «باب
راس» بودنـد .مقصـد گردشـگری امـروز مـا جلـوه حقیقـی یکی از
آثـار «بـاب راس» اسـت! در شـمال شـرقی قزویـن و درسـت پـای
کـوه «خشـچال» دریاچـه فیـروزه ای قـرار دارد که به وسـیله انبوه
درختـان تـا پـای کـوه بدرقه شـده اسـت .دریاچـه «اُوان» و مناظر
اطرافـش تابلویی طبیعی اسـت که دسـت خالق بـی نظیرمان آن را
به تصویر کشـیده اسـت.

در مسیر رسیدن به ُاوان

بـرای رفتـن بـه ایـن شـگفتانه بهـاری کافـی اسـت خودتـان را به
قزوین برسـانید .در ابتدای شـهر که همان میدان «قریب کش (!)»
اسـت ،جـاده قزویـن -الموت را پیدا کنیـد و در آن برانید .حدود 80
کیلومتر رانندگی در جاده پرپیچ و خم در انتظارتان اسـت تا شـما
را بـه دریاچـه سـحر انگیز اُوان برسـاند .برنامه زمان بندی سـفرتان
و همچنیـن مـدت زمـان برای رسـیدن بـه اُوان را هرگز با مسـافت
 80کیلومتری نسـنجید .چرا که جاده رسـیدن به دریاچه در واقع
یـک جـاده کوهسـتانی و پـر از گردنههای خطرناک اسـت و همین
موضـوع باعـث شـده کـه طی کردن این مسـافت کوتاه حـدود  3تا
حس
 4سـاعت به طول بینجامد .شـاید با خواندن این چند سـطر ِ
خوبـی بـه جـاده الموت نداشـته باشـید .امـا باید خدمتتـان عرض
کنـم کـه جـاده الموت در نهایـت زیبایی خودش قرار دارد .شـما در
جـاده دچـار سـرگیجه خواهید شـد که ایـن به دلیـل زیباییهایی
اسـت که هر لحظه شـما را وامی دارد تا سـرتان را به سـوی دیگری
بچرخانیـد .امـا اگـر از من میشـنوید طوری برنامـه ریزی کنید که
در غـروب و در تاریکـی هـوا در جـاده نباشـید .با آن که جـاده تا دم
سـاحل دریاچه آسـفالته و دارای روشـنایی اسـت اما در نظر داشتن
جانـب احتیـاط ارجـح تـر اسـت .در راه رسـیدن بـه اُوان چندیـن
روسـتا و آبـادی وجـود دارد .امـا «رجایی شـهر» نسـبت به بقیه آن
هـا ،بزرگتـر و آبادتر اسـت بنابراین اگر خریـدی از قزوین جا مانده
اسـت حتمـا آن را از ایـن روسـتا تهیـه کنید .چنانچـه میخواهید
در کنـار دریاچـه دسـت پخـت کبابـی خودتـان را میـل کنیـد ،از
ایـن آبـادی هیـزم و زغـال الزم بـرای روشـن گـردن منقـل تـان را
تهیـه کنیـد .چـرا کـه در ایـن فصـل پیـدا کـردن هیزم مناسـب و
کافـی تقریبـا غیـر ممکـن اسـت .نکتـه دیگر دربـاره رجایی شـهر
ایـن اسـت کـه در واقـع ایـن روسـتا آخرین آبـادی اسـت که پمپ
بنزیـن دارد .پـس اگـر باک رخش تان خالی شـده اسـت ،بشـتابید
کـه جـا نمانیـد .جاده المـوت را تا رسـیدن به «کالته معلـم» ادامه
دهیـد .از کالتـه معلـم یـک دو راهـی جلوی تان سـبز میشـود که
هـر کـدام جاذبـه ای زیبا برای بازدید شـما تدارک دیده اند .مسـیر

شـرقی کـه در نهایـت بـه دریاچـه اُوان میرسـد و مسـیر غربی که
شـما را به «قلعه الموت» میبرد .مسـیر سـمت راسـت همچنان پر
از گردنههـای پـر پیـچ و خم اسـت .تقریبـا در آخریـن گردنه نمای
پانورامایـی از دریاچـه نمایان میشـود .این تصویر آن قدر زیباسـت
کـه در زمانهایـی کـه جـاده شـلوغ نیسـت ،آدم را وامـی دارد تا در
گوشـه ای توقـف کنـد و غـرق در ایـن زیبایـی شـود .آنچـه که از
بـاالی کـوه دیـده میشـود نمایـی از یک دریاچـه تقریبا دایـره ای
اسـت که توسـط کوهی مسـیرش سـد شـده اسـت این در حالی
اسـت کـه انبـوه درختـان کـه از آن باال بـه راحتی میتـوان به تنوع
گیاهی شـان به واسـطه تنوع رنگی برگ هایشـان پی برد ،مسـدود
شـده اسـت .دریاچه محصور در نهایت زیبایی و خوشـرنگی اسـت.
آنقـدر ایـن منظـره از آدم دلربایـی میکنـد کـه آدم دوسـت دارد
دامنـه کـوه را یـک نفس به پاییـن بیاید .

یک پیشهناد ویژه برای ُاوان

در اطراف دریاچه چه یمگذرد؟

یکـی از خوبیهـای اُوان ایـن اسـت کـه تقریبا تا دم سـاحل دریاچه،
جاده آسـفالته اسـت و دسـت اندازهـای خاکی وجود نـدارد .از دیگر
امکانـات رفاهـی اطـراف دریاچـه وجود چند سـرویس بهداشـتی ،با
کیفیـت قابـل قبـول و یـک مغازه یـا یک دکه سـوپرمارکتی اسـت.
البتـه از دکـه نبایـد چیـزی بیشـتر از تنقلات معمـول مانند تخمه،
چیپـس ،پفـک انتظـار داشـت.پس اگـر قصد کمـپ کردن بـی درد
سـر در کنار دریاچه را دارید ،حتما خریدهای تان را از شـهر بکنید.
در بعضـی از جاهـای سـاحل دریاچـه ،تختهایـی بـرای نشسـتن و
پهـن کـردن بسـاط پیک نیک تعبیه شـده اسـت .اگر بتوانیـد آنها
را زودتـر تصاحـب کنیـد جـای مناسـبی برای شـبمانی اسـت .البته
در ضلـع جنوبـی دریاچـه مکان مناسـبی بـرای برپایی چـادر تدارک
دیـده انـد کـه بـا توجه بـه امکانات موجود یک شـب رویایـی را برای
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در بازدید از قزوین
از این جاها غافل
نشوید:
مجموعه باغ صفوی،
خیابان سپه ،بازار
قزوین ،امام زاده
حسین ،آب انبارهای
قزوین ،خانه بهروزی،
خانه یزدی ،خانه امام
جمعه شهیدی ،خانه
رئوفی ،خانه بهشتی،
کلیسایکانتور،
دروازه تهران قدیم و
دروازه درب کوشک

صبـح زود اُوان در فصلهـای کمـی خنـک ماننـد بهـار ،دارای منظره
ِ
سـحر انگیزی اسـت که حیف اسـت آن را از دسـت بدهید .در ابتدای
صبـح بـه دلیـل گـرم تـر بـودن آب دریاچـه از دمای محیـط ،بخش
سـطحی آب کمـی بخار میشـود .همیـن موضوع باعث میشـود که
تمـام دریاچـه در هالـه ای از مـه فـرو رود .ایـن زیبایی سـحر انگیز به
واسـطه صـدای دل نـواز پرنـدگان سـاکن دریاچـه صـد چنـدان هم
میشـود .هـر چـه آفتاب خـودش را در سـطح دریاچه پهـن میکند،
از مـه دریاچـه کاسـته میشـود و پرنـدگان نیز سـاکت تر میشـوند.

قلعه حسن صباح

در نزدیکـی اُوان جاذبـه دیگـری وجـود دارد کـه از قرنهـای پیـش
همچنان پابرجاسـت و دیدن آن خالی از لطف نیسـت .برای رفتن به
این شـاهکار اسـتراتژیک صخره ای ،کافی اسـت دوباره جاده الموت را
بـه سـمت کالته معلـم برگردید .این بـار جاده غربـی را پیش بگیرید
تـا بـه روسـتای «گازرخـان» برسـید .حـدود  30دقیقـه رانندگی در
جـاده کوهسـتانی پیـش روی شماسـت تـا بـه گازرخان برسـید .اگر
شـب را در اُوان گذرانـده باشـید ،و زمـان کافـی بـرای صـرف صبحانه
نداشـتید میتوانیـد در یکـی از اسـتراحتگاههای جـاده توقـف کنیـد
و از خـوردن صبحانـه بـا نـان داغ محلـی لـذت وافـری ببریـد .در این
روسـتا پارکینگـی بـرای پـارک خودروها تعبیه شـده اسـت .از جایی
کـه خودروهـای تـان را پـارک کـرده ایـد بـه راحتـی میتوانیـد قلعه
المـوت را کـه روی دامنـه صخـره ای کـوه بنـا شـده اسـت ببینیـد.
قلعه الموت یا قلعه حسـن سیسـتم روشـنایی ندارد .بنابراین سـاعت
بازدید ازآن تا قبل از تاریک شـدن هواسـت .مسـیر رسـیدن به قلعه
مسـیر آسـانی اسـت .این قلعه چون برای مدت زیادی محل اسـکان
حسـن صباح بوده دارای شـهرت اسـت .البته شـیوه معماری خاص
تدافعـی قلعـه ،چگونگی آب رسـانی به درون قلعـه و آب انبارها نیز در
شـگفت انگیز شـدن این بنا موثر اسـت .از دیگر شـگفتیهای این دژ،
تسـخیر ناپذیـری آن اسـت کـه به واسـطه حفـر خندقهایی عریض
در دل سـنگهای سـرخ و خاکسـتری صخره و احداث دیوارهای دو
جـداره بـه ضخامـت  2متـر به وجود آمده اسـت .از دیگـر زیباییهای
زنـده ایـن قلعـه ،درخـت تاک کهنسـالی اسـت کـه در پـای یکی از
حوضهای غربی قلعه همچنان زنده و سـر سـبز سـایه میگسـتراند.

اقامت برای ابزدید از قزوین

در قزویـن انتخابهـای زیـادی بـرای اقامـت داریـد .از اقامـت هتلـی
بگیریـد تـا اقامـت کمپـی .اقامـت در هتلهـای قزویـن بـرای هر نفر
حـدود  130تـا  250تومـان در میآیـد .تقریبـا در بیشـتر شـهرهای
ایـران ،افـراد به صورت شـخصی و بدون واسـطه اقـدام به کرایه منازل
خودشـان میکنند .امسـال در همین سـفرهای نصفه و نیمه نوروزی
شـاهد افزایـش سرسـام آور قیمت کرایـه این گونـه اقامتگاهها بودیم.
تـا جایـی کـه بـرای اقامـت در یک منـزل با تمـام امکانـات در قزوین
رقمهایـی در حـدود  400هزار تومان نیز پیشـنهاد شـده اسـت .البته
ایـن قیمـت دربـاره منـازل با کیفیت متوسـط بـود و بـرای خانههای
مجهزتـر و بزرگتـر ایـن رقـم باالتـر هـم میرفـت .بـا ایـن اوصـاف
همچنـان ایـن نـوع اقامت بـه دلیل امکان پخت و پز نسـبت به اقامت
هتلـی ارزان تـر در میآید.

