آخر هفته کجا برویم؟
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با گلوله های رنگی حال دوستانتان را سرجایش بیاورید
کـه شـما مـی توانیـد حتـی بـا یـک جسـتجوی سـاده اینترنتی بـه فهرسـت آن ها
دسـت پیـدا کنیـد .بـرای بـازی پینـت بال شـما نیاز بـه تجهیزات خاصـی دارید که
همـه آن هـا بـه جـز کفـش مناسـب از طرف باشـگاه همراه بـا هزینه بلیت به شـما
کرایـه داده مـی شـود .ورود بـه باشـگاه پینـت بـال دارای محدودیت سـنی اسـت و
مـی توانـد بـرای افـراد زیر  12سـال آسـیب زننـده باشـد .همچنیـن ورود بانوان به
ایـن معرکـه آزاد مـی باشـد .گرفتـن بلیـت بـه ایـن معناسـت کـه شـما مـی توانید
بـه مـدت دو سـاعت در معرکـه بـه بـازی بپردازیـد منـوط بـه آن کـه رنگی نشـوید
یـا خشـاب هـای تـان تمـام نشـود .هـر فرد بـا  50گلولـه رنگی بـه معرکه مـی آید.
قیمـت شـارژ هـر  50گلولـه حـدود  25هزار تومان اسـت.

بسـیاری معتقدنـد کـه نمـی تـوان بـرای تعطیلات کوتـاه آخـر هفته برنامـه ریزی
مناسـبی انجـام داد و در بیشـتر مواقـع ایـن روزهـای تعطیل به بطالـت ترین حالت
ممکـن مـی گـذرد .در ایـن مجـال تلاش داریم تا برای شـما که در مشـهد سـاکن
هسـتید یـا چنـد روزی مهمـان مـا و امـام رضـا(ع) هسـتید ،پیشـنهادهای تفریحی
خوبـی را ارائـه دهیـم .پینـت بـال یکـی از ورزش هـای مهیـج تـازه وارد بـه حـوزه
تفریحـات اسـت .تفریحـی کـه شـما بـه عنوان یکـی از اعضـای گروه هـم باید جان
خودتـان را حفـظ کنیـد و هـم همگروهـی هایتـان را بـه خوبی پوشـش دهید و هم
ایـن کـه از گـروه رقیـب امتیـاز بگیریـد .میـدان پینـت بـال به شـکل جالبـی پر از
هیجـان و رنـگ اسـت .در سـطح مشـهد حـدود  10باشـگاه پینـت بـال قـرار دارد.

راهنمای سفر به  ۳مقصد خنک تابستانی

هـوا خیلـی گـرم شـده اسـت .تقریبـا در سـومین هفتـه گرم تابسـتانی مشـهد به سـر می بریـم .این گرمـی هوا البتـه به صورت سراسـری بر بیشـتر مناطق ایران حاکم اسـت .شـاید به
سمیه محمدنیا حنایی
نظر شـما اگر در این شـرایط حرف از مسـافرت و گشـت و گذار بزنیم ،خیلی حرف عاقالنه ای نباشـد .واقعیت این اسـت که در این شـرایط یکی از خطراتی که همه را فارغ از سـن
روزنامهنگار
و سـال تهدیـد مـی کنـد ،خطـر گرمازدگـی مـی باشـد .ایـن خطـر در زمـان هایـی کـه افـراد در خارج از خانه به سـر مـی برند خیلی بیشـتر هم می شـود .فـارغ از ابتال بـه گرمازدگی،
هـوای تابسـتانی مخاطـرات دیگـری چـون بـاال رفتـن احتمـال گرفتـن انـواع عفونـت هـا و گندیدگـی سـریع تر مـواد غذایی را نیـز باعث می شـود و همه ایـن ها به این معناسـت که سـفر در تابسـتان آنقدرها که
فکـرش را مـی کنیـم سـاده نیسـت .بدیهـی اسـت بـرای آنکـه سـفر خوبـی را در گرمی هـوا تجربه کنید باید تمهیداتـی را از قبل آمـاده کنید .احتماال تنظیـم مجدد گاز کولر خـودرو  ،خرید کلدمن کمـی بزرگتر و
خریـد لبـاس هـای نـازک و نخـی را ،همـه در صـدر برنامـه هـای شـان قـرار مـی دهنـد .امـا چیزی که باید بـه آن توجه داشـت محل مورد نظر برای گشـت و گذار اسـت .مـا دراین نوشـتار تالش داریم تـا در حد
امـکان شـما را بـا جاهـای دیدنـی سراسـر ایـران آشـنا کنیـم کـه آب و هوایـی به نسـبت متعادل تر از مشـهد خودمان داشـته باشـد .پس اگر مـی خواهید از چند و چون سـفر به خنـک ترین تفرجگاه هـای ایرانی
بـا خبر شـوید ،ادامـه مطلب را از دسـت ندهید.

اپرک جنگیل و رودخانه جلفا

جدول هزینه های دسرتیس به جلفا برای چهار نفر ( به تومان)

زنجان هشری اب بزرگرتین ابزار رسپوشیده جهان

زنجـان بـا دمـای مناسـبش یعنـی چیـزی در حـدود  15تـا
 33درجـه سـانتی گـراد مـی تواند دومین پیشـنهاد مـا برای
سـفرهای خنک تابسـتانی باشـد .این شـهر نیز در نیمه غربی
ایـران قـرار دارد .از جملـه جاهـای دیدنی زنجان مـی توان به
بنـای رخـت شـوی خانـه اشـاره کـرد .ایـن بنـا که اکنـون با
همـان بنـا امـا با آدمک هایی ،نشـان از یک سـنت قدیمی در
زنجـان دارد از سـاعت  8صبـح تـا  8شـب بـرای بازدید عموم
مهیـا اسـت .زنجـان را می توان شـهر مسـجدها نیز دانسـت.
بـه واقـع یکـی از مهمتریـن آثار تاریخی این شـهر را مسـاجد
تشـکیل مـی دهد .مسـجد اسـحاق میـرزا ،عباسـقلی ،خانم،
چهـل سـتون و مسـجد جامـع زنجـان از زیباتریـن و در عین
حال قدیمی ترین آثار و بناهای این شـهر هسـتند .در زنجان
جاذبـه دیگـری هـم وجـود دارد .اگـر دوسـت داریـد در فضـای مـوزه هـا به گذشـته هـای دور سـفر کنید ،زنجـان و موزه
هایـش جایـش اسـت .مهمتریـن مـوزه زنجـان با عنوان موزه مـردان نمکی دیرینه ترین گنجینه انسـانی ایـران را در خود
دارد .در ایـن مـوزه جسـد نمکـی شـده  6نفـر وجـود دارد کـه قدمـت آن هـا به دوران هخامنشـیان و ساسـانی می رسـد.
مـوزه صنایـع دسـتی و دفـاع مقـدس نیـز چیزهای زیادی بـرای عرضه به چشـمانتان دارد .کارخانه کبریت سـازی زنجان
نیـز از نوسـتالژی هایـی اسـت کـه شـاید بازدیـد از بخش های خاصـش خالی از لطف نباشـد.
امـا از هرجـا کـه چشـم بپوشـیم ،نمی شـود از گشـت و گـذار در بـازار تاریخی زنجان غافل مانـد .بازار زنجـان بزرگترین بازار
خشـتی و سرپوشـیده در ایران اسـت .این بازار آنقدر تو در تو و پر از انشـعاب اسـت که اگر  7سـاعت تمام برای بازدیدش
زمـان بگذاریـد بازهـم نمـی توانیـد به تمام مغـازه ها و تیمچه هایش سـر بزنید.
در زنجـان از تعـداد زیـاد هتـل خبـری نیسـت .بنابرایـن ممکـن اسـت بـرای پیدا کـردن جای خـواب هتلی با مشـکل روبه
رو شـوید .بهتریـن پیشـنهاد مـا بـه شـما رزرو اینترنتـی هتل مورد نظرتان اسـت .اقامت هتلـی در زنجان از شـبی  185هزار
تومـان آغـاز مـی شـود و تـا شـبی  498هـزار تومان می رسـد .اما زنجان گزینـه های دیگری هم بـرای اقامـت دارد .اقامتگاه
های بوم گردی این شـهر با مبلغ  250هزار تا  400هزار تومان برای یک شـب از شـما میزبانی خواهند کرد .در این شـهر
مهمانپذیـر زیـادی وجـود نـدارد امـا قیمـت آن هـا از شـبی  150هزار تا  200هزار تومان می باشـد .در کل شـاید پیدا کردن
جـای خـواب سرپوشـیده در زنجـان کمـی دشـوار بـه نظـر آید .اگـر اهل اقامت کمپـی در پارک هسـتید .شـهرداری زنجان
چندیـن پـارک را بـرای ایـن منظـور مهیـا کرده اسـت .در میان ایـن اقامتگاه ها پـارک گاوازنگ که به بام زنجان نیز مشـهور
اسـت مـی توانـد انتخابـی عالی باشـد .همجواری این پارک با سـد خاکـی گاوازنگ بر مطبوعی و حتی خنکی هـوا می افزاید.

هزینه های دسرتیس به زنجان برای چهار نفر ( به تومان)
هزینه

نوع مسیر

هزینه

هزینه مسیر دوم

توضیحات

جمع کل

نوع سفر

جاده ای

 270هزار سوخت

-

هزینه اقامت بین راهی و تغذیه محاسبه شود

 270هزار

جاده ای هزینه سوخت  200هزار هزینه شب مانی بین راهی و تغذیه محاسبه شود

جمع کل

توضیحات

 200هزار

اتوبوسی

از مشهد تا تبریز
 70هزار

تبریز تا جلفا  20هزار

اتوبوس مستقیم از مشهد به جلفا بسیار کم
است .نیازمند تعویض اتوبوس هستید

 360هزار

اتوبوسی

 113هزار

-

 452هزار

ریلی

 160هزار تا  200هزار

تبریز به جلفا  5هزار

نیازمند تعویض قطار در تبریز

 660هزار تا  820هزار

ریلی

 150هزار تا 200

-

 600هزار تا  800هزار

نیازمند انتخاب مسیر از تبریز

یک میلیون و  610هزار تا
دو میلیون و  10هزار

هوایی

 310هزار تا  330هزار

-

یک میلیون و  240تا یک میلیون و  320هزار

تبریز به جلفا با خودروی بین
هوایی  390هزار تا  490هزار
شهری  50هزار

رساوان جنگیل که ابید اب قایق پیمود

در سـومین پیشـنهاد گردشـگری ،سـر از رشـت در مـی آوریـم .در  17کیلومتـری
رشـت در جـاده ای کـه بـه تهـران منتهی می شـود ،جنگلی سـر سـبز و زیبا وجود
دارد .جنـگل سـراوان دارای تنـوع قابـل مالحظـه ای از گیاهان اسـت بـه طوری که
یکـی از ذخایـر ژنتیکـی و چشـم اندازهـای بی بدیل در شـمال ایران را سـبب شـده
اسـت .احتمـاال همیـن االن کـه از جلـوی کولـر تـکان نمـی خوریـد در این جنگل
زیبـا هـوا فـوق العـاده ،چیزی در حـدود  28درجه سـانتی گراد اسـت .هوایی که در
شـب نیـز مطبـوع تـر مـی شـود و جان هـای گرمـا زده را بـا 20درجه سـانتی گراد
خنـک مـی کنـد .آنچـه کـه سـراوان را تبدیـل بـه یکـی از تفرجگاه هـای محبوب
شـمالی کـرده اسـت سـهولت دسترسـی و سـایر امکانـات و جاذبه هـای این جنگل
اسـت .جنـگل در امتـداد یک مسیرآسـفالته قـرار گرفته و تعبیه محلی بـرای پارک
خـودرو دغدغـه جـای ایمـن بـرای خـودرو را مرتفـع کـرده اسـت .از دیگـر امکانات
جنـگل وجـود سـرویس های بهداشـتی و همچنین سـکو و آالچیق هایـی برای برپا
کـردن چـادر مـی باشـد .البتـه همین االن یادآور شـویم کـه با توجه بـه وجود گونه
هـای مختلـف حیوانـی در جنـگل از کمـپ زدن در دل جنـگل و بـه صورت تنهایی
در آنجـا خـودداری کنید.
از دیگـر جاذبـه هـای منحصـر به فرد ایـن جنگل می توان به آبگیری اشـاره کرد که
تقریبا در ابتدای ورودی جنگل پدید آمده اسـت .سـطح رویی آب آبگیر در بیشـتر
فصـل هـای سـال بـه خصوص تابسـتان و بهار پوشـیده از گیاهان سـبز زنگ اسـت.

بـه صورتـی کـه در اولیـن چشـم انداز کمتر کسـی متوجه آبگیر می شـود .از سـوی
سـازمان جنـگل داری هـا بـر روی ایـن دریاچـه رویایـی محصـور در میـان درختان
قایق های پدالی تعبیه شـده اسـت تا گردشـگران با پرداخت  35هزار تومان نهایت
لـذت را از پارک سـراوان ببرند.
در جنگل اولین موزه میراث روسـتایی گیالن نیز احداث شـده اسـت .شـما در این
مـوزه از نزدیـک ضمـن ایـن کـه با واقعیت های زندگی روسـتایی آشـنا می شـوید
مـی توانیـد معماری صد سـاله مناطق جلگه ای و کوهسـتانی گیلان را نیز ببینید.
البتـه بایـد گفـت کـه این موزه تنهـا در روزهایی خاص درهایش را بـه روی مردم باز
مـی کنـد .وجـود پینـت بال  ،شـهربازی مخصوص کـودکان ومکانی که انـواع موتور
چهارچرخ را کرایه می دهد ،از دیگر جاذبه هایی اسـت که متاسـفانه با روح جنگل
در تضـاد اسـت و حتـی آرامـش آن را برهم می زند.
برای اقامت در جنگل سـراوان انتخاب های مناسـب و متنوعی دارید .از امکان کمپ
و شـرایطش برای تان گفتیم .سـاحل رودخانه سـفید رود شـلوغ ترین جای جنگل
اسـت و اگـر مـی خواهیـد شـب راکمپ بزینـد همین فضا را به شـما پیشـنهاد می
دهیـم .در نـوع دوم ایـن انتخـاب هـا مـی تـوان بـه کلبه هـای چوبی بسـیار زیبایی
در ایـن جنـگل اشـاره کـرد ،قیمـت اجـاره یک شـب آن هـا حـدود  250هزارتومان
اسـت .این در حالی اسـت که شـما می توانید مسـیر جنگل تا رشـت را تقریبا 20
دقیقـه ای طـی کنیـد و ایـن بهمعنـی آن اسـت کـه می توانیـد بـر روی اقامت گاه
هـای رشـت نیـز حسـاب بـاز کنید ،هر چنـد لذت شـب مانی در خنـکای جنگل را
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گردشگری

راهنمای
خرید

کجا هم خنک است و هم خوش یم گذرد؟

اولیـن پیشـنهاد مـا بـه شـما منطقـه حفاظـت شـده جلفـا و
سـاحل رودخانـه ارس اسـت .ایـن منطقـه بـا بیشـینه دمـای
 35درجـه و کمینـه دمـای  22درجـه سـانتی گـراد مـی تواند
انتخـاب خوبـی باشـد .احتمـاال اگـر خیلـی اهـل خریـد لباس
های آن ور آبی باشـید نام جلفا را شـنیده اید .جلفا در نزدیکی
مـرز بـا ارمنسـتان قـرار دارد .یکی از پرزرق و بـرق ترین جاذبه
هایـش مجتمـع هـای خریـد اسـت .البتـه در این شـهر جاذبه
هـای دیگـری از قدیـم وجـود دارد کـه میراثی از گذشـته های
دور این سـرزمین و همسـایگی اش با کشـور ارمنسـتان اسـت.
کلیسـا بیشـترین آثار باسـتانی این شـهر را تشـکیل می دهد.
زیباترین آن ها کلیسـای سـنت اسـتپانوس در غرب جلفاست.
کلیسـای سـنت اسـتپانوس جلفا درمحوطه ای سرسـبز قرار
دارد .معمـاری کلیسـا بـه صـورت اسـتوانه ای اسـت و گنبـدی مخروطـی شـکل دارد .بنـای ایـن کلیسـا از حصار و الشـه سـنگ
درسـت شـده است.
در اطـراف جلفـا بـه مـدد رودخانـه همیشـه جـاری ارس ،روسـتاهای زیـادی پـا گرفته اسـت کـه با توجـه به قدمـت و دیرینگی
شـان هـر کـدام مـی توانـد مقصـد خوبـی برای گشـت و گذار باشـد .سـرآمد این روسـتاها ،روسـتای کردشـت جلفاسـت .در این
روسـتا مجموعـه تاریخـی کردشـت کـه در واقع مرکز سـتاد فرماندهی عبـاس میرزا در دوران صوفیان اسـت ،قـرار دارد .مجموعه
کردشـت شـامل هشـت بنـای زیبـا و تاریخی شـامل حمـام بزرگ ،مسـجد غریب ،عمـارت ،دیوانخانـه ،یخچال ،سـاخلو (پادگان
نظامـی) و قلعـه عبـاس میرزاسـت .از دیگـر دیدنـی هـای زیبـای جلفا می توان به پارک جنگلی و البته سـاحلی ارس اشـاره کرد.
ایـن پـارک یکـی از خـوش آب و هواتریـن مناطـق ایـران در ایـن فصـل به شـمار مـی آید .شـما در این منطقه حفاظت شـده می
توانیـد از یـک روز تـا هـر چنـد روزی کـه دلتـان بخواهـد کمپ کنید .البتـه اقامت گاه های کلبـه ای هم برای کسـانی که خیلی
دوسـتدار شـب مانـی در چـادر نیسـتند وجـود دارد .اگـر بـه جلفـا می روید حتمـا غذای محلی شـان را که نوعی آش با کشـک و
گوشـت چـرخ کـرده بـا مخلوطـی از سـبزیجات و بادمجـان اسـت امتحان کنید .قیمت یک کاسـه از قـورود قیله حـدود  10هزار
تومانـی بـرای تـان آب مـی خـورد .اقامـت هتلی در جلفا براسـاس انتخاب شـما و تعداد سـتاره های هتل مورد نظـر از  150هزار
تومـان آغـاز مـی شـود و بـه شـبی  300هـزار تومـان مـی رسـد .در جلفـا و به خصـوص روسـتاهای اطـراف اقامت گاه هـای بوم
گـردی زیـادی وجـود دارد کـه بـرای میزبانـی از شـما چیـزی در حـدود  350هـزار تـا  600هـزار تومـان طلب می کننـد .اقامت
در خانـه روسـتائیان نیـز از دیگـر پیشـنهادهایی اسـت کـه مـی توانیم به شـما بدهیـم .قیمت اجاره اتاق در روسـتای کردشـت از
شـبی  100هـزار تومـان آغاز می شـود.
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نـدارد! اقامـت هتلـی در رشـت حدود  180هزار تا  510هزار تومان براسـاس سـتاره
هـای هتـل در نوسـان اسـت .اقامـت سـاحلی نیـز از دیگر انـواع اقامت در این شـهر
اسـت ،اقامـت در آالچیـق هـای سـاحلی شـبی  50هـزار تومـان اسـت در حالی که
اقامـت در پالژهـای سـاحلی بـا کمتریـن امکانـات چیزی حـدود  300هـزار تومانی
بـرای تـان آب مـی خـورد .بـر روی کرایـه منـازل رشـتی هـا هـم می توان حسـاب
بـاز کـرد ،مبلـغ نهایـی بسـتگی به میـزان چانه ای که می زنیـد دارد و از قرار شـبی
 250هـزار تومان به باالسـت.

راهمنای خرید کوله پشیت

کولـه پشـتی یکـی از مهم تریـن لوازم سـفرهای کوله ای یک
روزه و حتی چند روزه اسـت .سـفر کوله ای بیشـتر با حال و
هـوای سـفرهای طبیعت گـردی جور در می آیـد .در این نوع
سـفرها شـما مسـافت زیـادی را پیـاده طی می کنیـد و حتی
ممکـن اسـت کوهنـوردی  ،رودخانـه نوردی و تنگـه نوردی را
هـم تجربـه کنید .در این نوع سـفرها باید کولـه ای را انتخاب
کنیـد کـه انـدازه کابینت هـای آشـپزخانه و کمد لبـاس تان
کارایی داشـته باشـد! در این نوشـتار سـعی می کنیم شـما را
بـا انـواع کوله های مسـافرتی آشـنا کنیم تا بتوانید بر اسـاس
نیـاز خود دسـت به انتخـاب بزنید.
کولـه هـای روزانـه :گنجایـش ایـن کوله هـا کم و حـدود 40
لیتـر اسـت .یعنـی تقریبـا انـدازه یـک فالکـس کوچـک آب،
کمـی خوراکـی و حداکثـر یـک لبـاس اضافـی جا دارنـد .این
کولـه هـا برای سـفرهای یـک روزه و کوتاه بسـیار مناسـبند.
نـوع طراحـی آن هـا بـه صورتـی اسـت کـه بـرای برداشـتن
وسـایل تـان نیـاز اسـت آن را از دوش تـان برداریـد.
کولـه هـای مخصوص شـب مانی :گنجایش ایـن کوله ها بین
 40تـا  60لیتـر اسـت .شـما با یـک برنامه ریزی مناسـب می
توانیـد بیشـتر وسـایلی را کـه بـرای یـک شـب مانی بـی درد
سـر الزم اسـت در آن جـای دهیـد .نحوه دسترسـی به داخل
کولـه شـب ماننـد نمونـه قبلـی از بـاال و کنـاره ها می باشـد.
امـا بـرای آن که سـنگینی کولـه موجب به هم خـورن تعادل
شـما نشـود ،کولـه بـا تسـمه هایی به بـدن محکم می شـود.
کولـه هـای مسـافرت چنـد روزه :اگـر اهـل دشـت و صحـرا
هسـتید بایـد از ایـن کولـه هـا تهیـه کنیـد .ایـن کولـه هـا با
گنجایشـی تـا  57لیتـر مـی توانـد بـه خوبـی از پـس حمـل
وسـایل شـما برآیـد .طراحـی جیبـی در ایـن کولـه هـا باعث
مـی شـود شـما بـرای اسـتفاده از وسـیله ای مجبور نباشـید
تمـام محتویـات کولـه تـان را بیـرون بیاوریـد.
کولـه هـای سـفری :ایـن کوله ها بـرای طبیعت گـردی های
پاییـزی یـا رودخانـه نوردی مناسـب اسـت ،مانند مسـیر رغز
نـوردی کـه قبلا برای تان شـرح داده ایم .در این نوع سـفرها
وجـود چنـد دسـت لبـاس و امکانـات اضافی ضروری اسـت.
مضـاف بـر ایـن ،ایـن کوله ها بایـد قابلیت ضد آب شـدن نیز
داشـته باشـند تـا حفاظـت بهتـری از وسـایل تـان بـه عمـل
آورنـد .گنجایـش ایـن نـوع کوله هـا چیزی حـدود  57لیتر تا
 210لیتـر مـی باشـد .یکی دیگـر ازمزایای کوله های سـفری
امـکان تغییـر سـایز ایـن کولـه هـا براسـاس آناتومـی بـدن و
وسـایل جاسـازی شـده در آن است.
کولـه هـای حرفه ای :این کوله ها بیشـتر مختص کوهنوردان
و صخـره نوردانـی اسـت کـه برنامـه صعود یک روزه را در سـر
دارنـد .در ایـن نـوع کولـه که گنجایش بسـیار کمـی یعنی در
حـدود  10تـا  20لیتـر دارنـد ،خبـری از جیـب هـای کناری
و نوارهـای باالیـی نیسـت .بـه جـای آن در کنـاره هایـش
زنجیرهایـی تعبیـه شـده اسـت کـه بـه کوهنـورد ایـن اجازه
را مـی دهـد تـا وسـایلش را بـه آن آویـزان کنـد .اطراحی این
نـوع کولـه بـه گونـه ای اسـت که به فـرد اجازه انعطـاف بدنی
باالیـی مـی دهد.
کولـه هـای هیدراتاسـه :ایـن کولـه ها خیلی شـبیه آغوشـی
کـودکان از پشـت اسـت .ایـن نـوع کوله با توجـه به گنجایش
خیلـی کمـش  10تـا  20لیتـر مختص مسـابقات پیـاده روی
است.
در هنـگام خریدکولـه پشـتی شـرایط جـوی مکانـی کـه
مـی خواهیـد برویـد و مـدت زمـان آن مـی توانـد شـما را در
انتخـاب درسـت کمـک کنـد .امـا باید در نظر داشـته باشـید
کـه گنجایـش کولـه بـه ایـن معنـا نیسـت که شـما هـر چه
مـی خواهیـد داخـل آن را پـر کنیـد .بـرای پـر کـردن کولـه
یـک اسـتاندارد وجـود دارد ،بـه این معنی کـه وزن کوله نباید
بیشـتر از  40درصـد وزن خـود فـرد شـود.
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه قیمت های گـران در کوله پشـتی
مربـوط بـه برندهـای مطـرح جهانـی اسـت .در حالـی که می
تـوان بـا یـک بـازار گـردی خـوب در محـدوده خیابـان بهـار
( حدفاصـل خیابـان شـریعتی تـا چهار راه لشـکر) کوله های
بسیارمناسـب و با کیفیتی را برای مسـافرت های خود بخربد.

نوع محصول

مسیرهای دسرتیس به رشت برای چهار نفر ( به تومان)
نوع مسیر

هزینه

مسیر دوم

توضیحات

جمع کل

جاده ای

 200هزینه سوخت

-

هزینه اقامت بین راهی و تغذیه محاسبه نشده

 200هزار

اتوبوسی

 67هزار تا  104هزار

 10هزار

از پایانه رشت تا جنگل

 278هزار تا  426هزار

ریلی

 227هزار

 30هزار

از راه آهن رشت تا جنگل

 938هزار

هوایی

 450هزار تا  600هزار

 40هزار

از فرودگاه تا جنگل تاکسی بگیرید

یک میلیون و  840هزار تا دو میلیون و  440هزار

پایین ترین باالترین
قیمت
قیمت

کوله پشتی روزانه 40لیتری

 70هزار  550هزار

کوله پشتی شب مانی60لیتری

 85هزار  880هزار

کوله پشتی چند روزه  75لیتری

 110هزار  800هزار

کوله پشتی سفری  120لیتری

 150هزار  399هزار

کوله پشتی حرفه ای 20

 100هزار  900هزار

کوله پشتی هیدراتاسه  20لیتری

 150هزار  335هزار

