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راهنمای سفر به استانبول

اســتانبول از بزرگتریــن و توریســتی تریــن شــهرهای کشــور ترکیــه اســت .مراکــز خریــد
متعــدد و جشــنواره هــای جذابــی کــه در ایــن شــهر برگــزار مــی گــردد باعــث شــده تــا
گردشــگران زیــادی از سراســر دنیــا اســتانبول را برای ســفر انتخاب کننــد .همچنین موقعیت
جغرافیایــی و آب و هــوای خــوب ایــن شــهر زیبــا از عوامــل تاثیــر گــذار ایــن موضــوع بــوده
اســت .بــا تمــام ایــن تفاســیر عــده ای از مســافران بـرای ایــن کــه بخواهنــد بــه اســتانبول
برونــد نیــاز بــه اطالعاتــی نظیــر اینکــه چــه هتلــی را ب ـرای اقامتشــان انتخــاب کننــد و یــا
اینکــه رســتوران هــای خــوب ایــن شــهر کجــا هســتند ،نیــز دارنــد .بنابرایــن مــا در راهنمــای
ســفر بــه اســتانبول قصــد داریــم اطالعــات کاربــردی زیــادی بـرای ســفر بــه این شــهر زیبای
ترکیــه ای بــه شــما بدهیــم .مــا ســعی کردیــم بــه گونــه ای ایــن مطلــب را برایتــان بنویســیم
کــه اغلــب آنچــه کــه بایــد بـرای ســفر بــه ایــن شــهر بــه کارتــان بیایــد و احتمــاال کمتــر راجع
بــه آن شــنیده ایــد مطلــع شــوید.
بهترین زمان سفر به استانبول
تقریبــا همــه مــاه هــای ســال بـرای ســفر بــه اســتانبول مناســب اســت ،امــا بهتریــن زمــان
بـرای رفتــن بــه ایــن شــهردر ترکیــه بهــار و پاییــر اســت .عــاوه بــر هــوای دلچســب پاییــز
حـراج هــا و جشــنواره هــای زیــادی هــم در ایــن دو فصــل برگـزار مــی شــود کــه مــی تواننــد
ســفر شــما بهتــر بنماینــد .اگــر بخواهیــم بــه تفکیــک فصــل هــای شـرایط ســفر بگوییــم بــه
صــورت زیــر مــی تــوان شــرح داد:
تقریبــا مــی تــوان گفــت بهتریــن زمــان ســفر بــه اســتانبول فصــل بهــار اســت .چ ـرا کــه
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از می ـزان بــارش هــای فصلــی کــم شــده و هــوا ط ـراوت خاصــی را بــه خــود مــی گیــرد.
همچنیــن حراجــی هــا و برنامــه هــای ویــژه مخصــوص نــوروز نیــز در ایــن فصــل برگـزار می
شــود کــه همگــی ســبب مــی شــوند شــما ســفری عالــی را تجربــه کنیــد.
امنیت در شهر استانبول
اگــر بخواهیــم امنیــت در شــهر اســتانبول را بررســی کنیــم ،باید بگوییم که اســتانبول شــهری
اســت کــه درســت هماننــد تهـران خودمــان .همــان قــدر کــه در تهـران شــما بایــد حواســتان
بــه خودتــان و وســیله هایــی کــه همراهتــان در مراکــز شــلوغ هســت باشــد اســتانبول هــم
دقیقــا همینطــور اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه در شــهر اســتانبول دســتگاه هــای  ATMبــه
راحتــی پیــدا مــی شــوند شــما حتــی االمــکان ســعی کنیــد مقــدار زیــادی پــول همراهتــان
نباشــد .برخــی محلــه هــای اســتانبول ماننــد برخــی خیابان هــای منطقه ســلطان احمــد ،از
ســاعت  ۱۰شــب بــه بعــد خیلــی خلــوت میشــوند و در صورتــی کــه در ایــن ســاعات در ایــن
خیابــان هــا پیــاده هســتید ،بــا توجــه بــه ایــن کــه در ایــن منطقــه پلیــس حضــور دارد امــا
ســعی کنیــد فــورا تاکســی ســوار شــوید و بــه محــل اقامتتــان بازگردیــد .تمــام مراکــز خریــد
و مــوزه هــا و دیگــر مــکان دیدنــی بـرای توریســت هــا هنــگام ورود دارای دســتگاه ایکــس
ری مــی باشــد.
هزینه اقامت در استانبول
همیشــه هزینــه اقامــت یکــی از مهمتریــن هزینــه هــای در ســفر مــی باشــد .بــه خصــوص
در شــهری مثــل اســتانبول کــه جــز پــر بازدیدتریــن شــهرهای ترکیــه اســت ب ـرای همیــن
تخفیــف هــای ویــژه گاهــی هتــل هــای ب ـرای بــا رقبــای خــود در ایــن شــهر مــی گذارنــد،
بنابرایــن ســایت هــای رزرو هتــل و گردشــگری را قبــل از ســفر خــود چــک کنیــد کــه از
تخفیــف هــا مطلــع باشــید.
نکاتی برای رزرو هتل در استانبول
بـرای انتخــاب رزرو هتــل در اســتانبول بایــد توجــه داشــته باشــید کــه اکثــر هتــل هــای این
شــهر در دو ناحیــه بــی اوغلــو و فاتــح قـرار گرفتــه انــد و دلیــل آن وجــود جاذبــه هــا و مراکــز
خریــدی اســت کــه در آن محــدود وجــود دارد.
اگــر تصمیــم گرفتیــد کــه در منطقــه بــی اوغلــو (تکســیم) هتــل بگیریــد ،در نزدیکــی خیابان
اســتقالل ،میــدان تکســیم ،بــرج گاالتــا و اســکله کاباتــاش خواهیــد بــود .اگر در منطقــه فاتح
(ســلطان احمــد) هتــل بگیریــد در نزدیکــی مــوزه ایاصوفیــه ،مســجد آبــی ،کاخ توپکاپــی،
مســجد احمــد ســلطان ،آب انبــار بازیلیــکا سیســترن ،بــازار بــزرگ و اســکله امینونــو خواهید
بو د .
اگرچــه رزرو هتــل در مرکــز شــهر و نزدیــک بــودن بــه جاذبــه هــا و مراکــز خریــد مــی توانــد
شـرایط ایــده آلــی را برایتــان بــه وجــود بیــاورد امــا ایــن نکتــه را هــم توجــه داشــته باشــید
کــه هزینــه اقامــت در آن هــا بــه نســبت هتلــی کــه از مرکــز شــهر دور باشــد بیشــتر اســت.
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شکم گردی در استانبول
بــا توجــه بــه ایــن کــه ذائقــه ی غذایــی مــردم ترکیــه بــا ایرانیــان تقریبا یکســان اســت برای
همیــن خــورد و خــوراک در ایــن کشــور بـرای مســافران ایرانــی ســخت نیســت .تنــوع غذایی
در ترکیــه بســیار باالســت در ایــن راهنمــای ســفر بــه اســتانبول مــا چنــد مــورد از غذاهــای
محبــوب در ایــن شــهر را بــه شــما معرفــی کنیــم تــا هنــگام ســفارش بیــن غذاهــای ترکیــه
ای ســردرگم نشــوید.

بورک | Borek
بـرای صبحانــه ترکیــه ای هــا معمــوال بــورک میــل مــی کننــد .شــما هــم در ســفر بــه شــهر
اســتانبول مــی توانیــد در وعــده صبحانــه خــود بــورک میل کنیــد ..بــورک در واقع شــامل پنیر
و ســبزیجات میــان الیههــای نــازک خمیــر اســت کــه اصطالحــا بــه آن یوفــکا میگوینــد.
ترکیــب الیههــای خمیــر و پنیــر و ســبزیجات کــه تحــت حـرارت نیــز قـرار گرفتــه اســت.
اسکندر کباب | Iskender Kebap
محبــوب تریــن و معــروف تریــن غــذای ترکیــه ای اســکندر کبــاب اســت .ایــن غــذای ترکیه
ای بشــقابی اســت کــه در آن ورقــه هــای نازکــی از گوشــت کــه بــا چربــی گوشــت گاو،
گیاهــان محلــی و ادویــه جــات طعــم دار شــده انــد ،بــه ســیخ زده شــده و بــه صــورت
عمــودی کبــاب مــی شــوند.
لهمجون | Lahmacun
پیتـزای ترکیــه کمــی بــا تمــام پیتزاهایــی کــه تــا بــه حــال خــورده ایــد فــرق دارد ،لهمجــون
یــا همــان پیتـزای ترکــی از گوشــت قیمــه شــده ،پیــاز ،و فلفــل قرمــز تهیــه مــی شــود ،برای
بهبــود عطــر و طعــم آن معمــو ًال کمــی جعفــری و آبلیمــو هــم بــه آن اضافــه میکننــد.
پیتـزای ترکــی را حتمــا بــا لیــوان دوغ میــل کنیــد.
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سیبزمینی شکم پر | Kumpir
اورتاکــوی شناختهشــدهترین مــکان بــرای
خــوردن کُمپیــر یــا همــان ســیبزمینی
شــکم پــر پختهشــدهی خودمــان اســت.
مــواد رنگارنــگ تشــکیلدهنده کمپیــر،
ماننــد پنیــر کاشــار ،سوســیس ،غــات،
ســاالد مایونــز ،نخــود و لوبیــا ،و چندیــن
و چنــد خوراکــی دیگــر ،ترکیبهــا و
طعمهــای مختلفــی را در مقابلتــان قــرار
مید هــد .
دسرهای ترکیه ای
حتمــا حتمــا در ســفرتان بــه شــهر اســتانبول
ســعی کنیــد کــه دســرهای خوشــمزه ای
شــهر نظیــر باقلــوا ،کشــکول ( کــه تقریبــا
پودینــگ شــیر اســت ) اکمــک کادایــوف
(نوعــی نــان اســت) را تســت کنیــد و اگــر
توانســتید مقــداری از آن هــا را تهیــه کنیــد و
بــا خــود بــه ایـران بیاوریــد تــا بــا خــوردن آن
هــا یــاد ســفر در ذهنتــان تداعــی شــود.
هزینه خورد و خوراک در استانبول
بـرای هزینــه خــورد و خــوراک در اســتانبول زیــاد نگـران نباشــید زیـرا هزینــه تقریبــا مشــابه
تهران اســت.
هزینــه هــای مربــوط بــه غــذا در ایــن کشــور را بــر اســاس ســایت رســمی  Numbeoذکــر
مــی کنیــم ،کــه عبارتنــد از:
برای یک وعده غذا در یک رستوران ارزان قیمت باید هزینه  ۲۵لیر را بپردازید.
ب ـرای صــرف یــک وعــده غــذای دونفــره در یــک رســتوان متوســط بایــد  ۱۰۰لیــر پرداخــت
کنیــد.
قیمــت منوهــای مــک دونالــد در شــهر مــاالگا بــه نســبت ارزان تــر اســت و مبلــغ  ۲۰لیــر
مــی باشــد.
بـرای تهیــه آب معدنــی  ۱۰لیــر و اگــر بخواهیــد یــک فنجــان قهــوه میــل کنیــد بایــد بابــت
آن  ۱۰لیــر بپردازیــد
نوشیدنی معروف ترکیه
در ســفر بــه ترکیــه فرامــوش نکنیــد کــه قهــوه ی تــرک یــا چــای بــه همـراه باقلــوای ترکــی
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را میــل کنیــد! ســعی کنیــد جرعــه قهــوه ی تــرک را میــل کنیــد تــا در دل و روحتــان طعــم
دلنشــین آن ثبــت شــود.
یکــی از آن نوشــیدنیهای کــه یــا عاشــقش میشــوید یــا دیگــر طرفــش نمیرویــد! آیـران
یکــی از نوشــیدنیهای ملــی ترکیــه اســت کــه مشــابه دوغ از ترکیــب ماســت ســرد بــا آب و
نمــک تهیــه میشــود .آیـران خصوصــا در تابســتان بســیار میچســبد.

راهنمای حمل و نقل در شهر استانبول
سیســتم حمــل و نقــل در شــهر اســتانبول شــامل تاکســی ،اتوبــوس ،ترامــوا و کشــتی مــی
شــود .پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه اگــر قصــد گشــت و گــذار توریســتی داریــد از متــرو و
ترامــوا اســتفاده کنیــد.
راهنمای استفاده از مترو
خــط جنوبــی مترو یعنی  M۱از فرودگاه آتاتورک تا آکســارای کشــیده شــده اســت .آکســارای
ایســتگاه ترامــوا دارد و میتوانیــد خیلــی راحــت بــه مناطــق تفریحــی توریســتی و بافــت
قدیمــی شــهر برســید .خــط شــمالی مســیر کوتاهــی اســت بیــن شیشــانه و حاجیعثمــان
کــه بـرای ســر زدن بــه میــدان تقســیم و خیابــان اســتقالل بــه کارتــان میآیــد .ترامــوا هــم
وســیل ه خوبــی بــرای ســفرهای درون شــهری مــی باشــد :از ترامــوای  T۱میتوانیــد در
ایســتگاه متــروی زیتــون بورنــو ســوار شــوید کــه تــا کاباتــاش مـیرود ،ســپس بــه ایســتگاه
کزاده میرســید کــه جمعهبــازار اســتانبول در آن برپــا میشــود .ایســتگاه اللهلــی
فیندیــ 
نزدیــک مرکزخریــدی بــه همیــن نــام اســت و همینطــور ایســتگاه آکســارای و مرکــز
خریــد آکســارای .از ایســتگاه بیازیــت میتوانیــد پیــاده تــا گرندبــازار برویــد و ایســتگاه
ســلطاناحمد هــم کــه نزدیــک مســجد آبــی ،ایاصوفیــه و آبانبــار بازیلیکاســت .و در آخــر
هــم کاباتــاش کــه نزدیــک اســکله اســت و بــا فانیکــوالر (قطــار زیرزمینــی) بــه تقســیم
م ـیرود .فاصل ـ ه ایســتگاههای ترمــوا حــدود  ۴-۳دقیقــه پیــادهروی اســت.
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راهنمای استفاده از تاکسی
•فقط از تاکسی های رسمی استفاده کنید
•اگر ماشینی تاکسیمتر نداشت ،سوار نشوید
•تاکسیمتر را پیدا کنید
•نرخ روز و شب متفاوت است

•پول تاکسی را به لیر پرداخت کنید
•حتما کمربند ایمنی را ببنید
•سعی کنید پول خرد داشته باشید
•از گــوگل مــپ اســتفاده کنیــد تــا بــه منظــور گــم شــدن راننــده پــول بیشــتری از شــما
نگیر ید .
•به سوال های شخصی پاسخ ندهید
•عوارض پل یا بزرگراه با شماست!
زمانــی کــه مســیر شــما از پــل بســفر یــا اتوبــان  TEMمــی گــذرد ،هزینــه عــوارض بایــد
پرداختــه شــود .راننــده آن را پرداخــت کــرده امــا هزینــه آن بــا شــما حســاب مــی شــود.
اگر گم شدید ،نترسید
از دیگــر نــکات تاکســی گرفتــن در اســتانبول ایــن اســت کــه بــا اینکــه راننــده هــا احتمــاال
بســیاری از خیابــان هــای شــهر را مــی شناســند ،از آنجایــی کــه اســتانبول شــهر بســیار
بزرگــی اســت نبایــد انتظــار داشــته باشــید کــه تاکســی هــا همــه ی خیابان هــا را بشناســند.
همچنیــن خیلــی غیــر طبیعــی نیســت کــه راننده تاکســی مســیر مقصد کمترشــناخته شــده
شــما را نشناســد .در ایــن شـرایط هــم مــی توانیــد از گــوگل مــپ اســتفاده کنیــد و هــم اگــر
شــخصی مثــا میزبانتــان منتظــر شماســت بــا او تمــاس بگیریــد کــه بــا راننده صحبــت کند
و بهتریــن مســیر را بــه او بگویــد.
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راهنمای استفاده از کشتی
دیگــر وســیله نقلیــه در ایــن شــهر کشــتی اســت ،مســافران مــی تواننــد از کشــتی هــای
اســتانبولی بـرای رفتــن بــا اســتفاده از آن از بخــش هــای اروپایــی بــه بخــش های آســیایی
ایــن شــهر برونــد .بـرای ســفر بــا کشــتی بایــد از اســکله هــای بلیــط تهیــه کــه حــدود  ۳لیــر
اســت .مســیر حرکــت ایــن قایــق هــا از اســکله کاباتــاش در بخــش اروپایــی و اســکلههای
«کادیکــوی»« ،بوســتانچی»« ،مالتپــه» و «کارتــال» در بخــش آســیایی حرکــت میکننــد و
مســافران را بــه جزایــر پرنــس میبرنــد کــه معروفتریــن و بزرگتریــن آنهــا ،بیوکآداســت
کــه آخریــن ایســتگاه کشــتی اســت.
هزینه حمل و نقل در استانبول
هزینه بلیط تک سفره  ۲٫۶۰لیر
هزینه بلیط ماهانه  ۲۰۵لیر
هزینــه تاکســی :هزینــه تاکســی زمانــی درون آن مــی نشــینید  ۴لیــر و بــه ازای هــر یــک
کیلومتــر  ۲٫۵۰لیــر بــه مبلــغ اضافــه مــی گــردد .اگــر بخواهیــد تاکســی منتظــر شــما بمانــد
 ۲۳لیــر بایــد پرداخــت نمایید.امــا پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه حتــی االمــکان از تاکســی در
ایــن شــهر اســتفاده نکنیــد زیـرا هزینــه ی باالیــی دارد.
هزینــه بنزیــن :اگــر ماشــین اجــاره کردیــد در ایــن کشــور تــا بــه مقاصــد گردشــگری برویــد
بایــد بدانیــد کــه قیمــت بنزیــن در کشــور ترکیــه بــه ازای هــر لیتــر  ۶لیــر اســت.
چگونگی اجاره خودرو در ترکیه
بـرای اجــاره ماشــین در کشــور ترکیــه بایــد کارت اعتبــاری داشــته باشــید ،امــا به دلیــل آنکه
ایرانیــان اکث ـرا کارت اعتبــاری یــا همــان  Credit cartندارنــد شــرکتی بــه نــام TEZrent
خدمــات اجــاره خــودرو در بیــش از  ۲۰شــهر ترکیــه بـرای ایرانیــان فراهــم آورده اســت .بـرای
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اجــاره خــودرو در ترکیــه توســط ایــن شــرکت شــما مــی توانیــد بــه صــورت آنالیــن و یــا
تمــاس بــا مرکــز پشــتیبانی شــرکت ،خــودرو مــورد نظــر خــود را انتخــاب و رزرو کنیــد.
تمامــی ماشــین هایــی کــه از ایــن شــرکت اجــاره  مــی کنیــد دارای بیمــه بدنــه و ســرقت
هســتند .مــدت زمــان اجــاره ماشــین در  ۲۴ســاعت بــوده و اگــر بیــش از  ۳ســاعت در
تحویــل تاخیــر داشــته باشــید هزینــه یــک روز کامــل از شــما گرفتــه می شــود .هزینــه اجاره
ارزانتریــن ماشــین هــا ب ـرای هــر روز اجــاره از  ۳۵یــورو شــروع مــی شــود و اگــر تعــداد
روزهــای بیشــتری را رزرو کنیــد ،مــی توانیــد روزانــه حــدود  ۳۰یــورو بپردازیــد.
بـرای اجــاره ماشــین بــه گواهینامــه بیــن المللــی  ،کپــی پاســپورت و آدرس محــل اقامــت
شــما احتیــاج مــی باشــد.
هــر شــرکت اجــاره ماشــین ممکــن اســت شـرایط خاصــی بـرای خــود داشــته باشــد؛ امــا
مهــم تریــن ش ـرایط اجــاره خــودرو در ترکیــه داشــتن حداقــل  ۲۱ســال ســن و گواهینامــه
بیــن المللــی اســت.
الزم اســت بدانیــد کــه تمــام جــاده هــای ترکیــه مجهــز بــه دوربیــن هســتند و کوچــک ترین
تخلــف رانندگــی ثبــت مــی شــود .از طرفــی ،بــا وجــود بیمــه بــودن ماشــین هــای اجــاره ای
اگــر شــخص در حــال مســتی مرتکــب تخلف شــود ،بیمــه نامه اعتبــار خــود را از دســت داده
و تمامــی هزینــه هــا بــه عهــده مشــتری خواهــد بود.
راه کارهایی برای صرفه جویی در هزینه ها در استانبول!
ب ـرای ایــن کــه بتوانیــم در ســفرهایمان بــه خصــوص شــهرهایی کــه توریســتی هســتند،
هزینــه هایمــان را کــم کنیــم نیــاز اســت تــا اطالعــات ریــزی را داشــته باشــیم .بــه همیــن
منظــور مــا در ایــن قســمت از راهنمــای ســفر بــه اســتانبول ســعی داریــم تــا چنــد مــورد از
آنهــا بــه شــما بگوییــم:
استفاده از استانبول کارت
یکــی از خدمــات فــوق العــاده گردشــگری در شــهر اســتانبول ارائــه اســتانبول کارت بــه
مســافران ایــن شــهر مــی باشــد .اف ـراد بــا داشــتن ایــن کارت مــی تواننــد از مجموعــه از
خدمــات و ســرویس هــای متنــوع در قالــب یــک کارت کوچــک اســتفاده کننــد .از جملــه
امکاناتــی کــه ایــن کارت در اختیــار مســافران مــی گــذارد ،شــامل:
اینترنت رایگان در سطح شهر
راهنمای شبانهروزی به صورت آنالین
سرویس رایگان از فرودگاه به محل اقامت
تجربهی رایگان تفریحاتی که برای کارت تعریف شده
حمل و نقل رایگان یا همراه با تخفیف فوق العاده در سطح شهر
بازدید رایگان از جاذبهها و موزه هایی که برای کارت تعریف شده
همانطــور کــه مــی بینیــد بــا خریــد ایــن یــک اســتانبول کارت مــی توانیــد در هزینــه هــای
کاهــش چشــم گیــری را بــه وجــود آوریــد.
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چگونه استانبول کارت تهیه کنیم؟
نحــوه تهیــه  از ایــن کارت بــه ایــن صــورت کــه پــس از پایــان فرآینــد خریــد در وب ســایت،
یــک ایمیــل بــه خریــدار ارســال مــی گــردد ،کــه در آن لینــک و کــد جهــت فعالســازی کارت
قـرار گرفتــه اســت.
بـرای خریــد ایــن کارت مــی توانیــد بــه ســایت آن ”  ” istanbultouristpass.comمراجعــه
نمایید.
بــه منظــور تهیــه اســتانبول کارت مــی توانیــد بــه باجــه های فــروش در ایســتگاه هــای حمل
و نقــل در فــرودگاه هــا نظیــر ســلطان احمــد ،تکســیم و  ...برویــد و بگوییــد کــه اســتانبول
کارت مــی خواهیــد و بــه همــان انــدازه کــه مــی خواهیــد هــم کارت خــود را شــارژ نماییــد.
بــه منظــور شــارژ مجــدد مــی توانیــد بــه دکــه هــای روزنامــه فروشــی یــا مغــازه هــای
کوچکــی کــه ایــن خدمــات را ارائــه مــی دهنــد برویــد( .بـرای اینکــه بدانید کــدام مراکــز این
خدمــات را ارائــه مــی دهنــد بــه دنبــال عبــارت  Akbil Dolum Noktasıبگردیــد)
استفاده از کارت موزه استانبول
شــما بــا اســتفاده از ایــن کارت مــی توانیــد بــا کمتریــن هزینــه از معــروف تریــن جاذبــه
هــای گردشــگری در اســتانبول دیــدن فرماییــد .بایــد بدانیــد کــه بســیاری از ســاختمان ها و
بناهــای تاریخــی اســتانبول امــروزه بــه مــوزه بــدل شــده انــد و بنابرایــن بــا تهیــه ایــن کارت،
امکانــش را داریــد تــا مــکان هــای مختلفــی را از نزدیــک ببینیــد .جالــب اســت بدانیــد کارت
مــوزه اســتانبول  ۵روز اعتبــار دارد و زمــان شــروع آن دقیقــا از همــان زمانــی اســت کــه
بـرای اولیــن بــار از کارت مــوزه اســتفاده مــی کنیــد .بــا داشــتن کارت مــوزه اســتانبول نیــازی
نیســت در صــف بایســتید و مــی توانیــد بــدون معطلــی وارد مــوزه مــورد نظــر شــوید.
باید بدانید که هر کارت موزه مخصوص یک نفر است.
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نیازی نیست برای کودکان زیر  ۱۲سال کارت موزه استانبول را تهیه کنید.
بــا کارت مــوزه تنهــا یــک بــار مــی توانیــد از هــر جاذبــه بازدیــد کنیــد و حتــی در صورتــی کــه
مــوزه را تــرک کنیــد ،نمــی توانیــد دوبــاره بــه آن وارد شــوید.
تخفیف های کارت موزه استانبول
بــا داشــتن کارت مــوزه اســتانبول تخفیفــات قابــل توجهــی شــامل حــال شــما خواهــد شــد
و مــی توانیــد از آن هــا در هنــگام خریــد از مغــازه هــای ســوغاتی مــوزه هــا ،بازدیــد از مــوزه
هــای خصوصــی شــهر و گالــری هــای هنــری اســتفاده کنیــد .در ادامــه لیســت تخفیــف هــا
را بـرای شــما آورده ایــم:
• ۲۰درصد تخفیف برای تورهای کروز بسفر از سایت شهیر هاتالری
• ۳۶درصد تخفیف برای ورود به باغ وحش بسفر
• ۳۰درصد تخفیف برای استفاده از ترانسفر فرودگاه
• ۱۵درصد تخفیف برای استفاده از اسپا و رستوران تمام هتل ها
• ۱۵درصد تخفیف برای خرید تورهای استانبول واک
• ۱۵درصــد تخفیــف بـرای خریــد از مغــازه هــای صنایــع دســتی ســنتی و کتابفروشــی هــا
()GES Stores
• ۲۰درصد تخفیف برای بلیت ورودی موزه نظامی استانبول
• ۱۰درصد تخفیف برای دوره یک روزه مدرسه آشپزی استانبول
• ۲۰درصد تخفیف برای ورود به موزه رحمی ام کوچ
•تخفیف ویژه برای ورود به موزه سدبرک حانیم
• ۱۰درصد تخفیف برای ورود به موزه ساکیپ سابانجی
• ۱۵درصد تخفیف برای استفاده از هتل الیت ورلد استانبول
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• ۲۰درصــد تخفیــف بــرای اســتفاده از
ســرویس هــای بلوشــاتل (حمــل و نقــل
افــراد کــم تــوان جســمی)
چطور کارت موزه استانبول را تهیه کنید!
بــرای خریــد کارت مــوزه اســتانبول تنهــا
کافــی اســت بــرای بازدیــد یکــی از جاذبــه
هــای معــروف اســتانبول برنامــه ریــزی
کــرده و کارت مــوزه اســتانبول را از باجــه
بلیــت آن جــا تهیــه کنیــد .بــه طــور کلــی
مــی توانیــد کارت مــوزه اســتانبول را در
محــل مــوزه هایــی نظیــر مــوزه ایاصوفیــه،
کاخ مــوزه توپکاپــی ،مــوزه هــای باســتان
شناســی اســتانبول ،کاخ مــوزه موزائیــک
اســتانبول ،کلیســا کورا ،مــوزه هنرهــای ترکی
و اســامی ،مــوزه تاریــخ علــم و فنــاوری در
اســام ،مــوزه روملــی حصــار نیــز بــه صــورت
حضــوری تهیــه کنیــد.
ب ـرای تهیــه کارت مــوزه اســتانبول هــم مــی
توانیــد بــه صــورت اینترنتی اقــدام کنیــد و با
ثبــت نام و ارائــه آدرس هتل محــل اقامتتان
در ســایت ،ایــن کارت بــه محــل هتــل شــما
ارســال مــی گــردد .ســایت تهیــه اینترنتــی
کارت مــوزه اســتانبولwww.muze.gov.tr :
کاهش هزینه های اقامت
 -1بــرای اینکــه بتوانیــم هزینــه اقامتتــان
را در ســفر کاهــش دهیــد ،چنــد راه پیــش
رویتــان اســت .اول اینکــه ســعی کنیــد
برنامــه مســافرتی خودتــان را در فصــل هــای
پــر گردشــگر اســتانبول یعنــی از مــاه هــای
جــوالی تــا ســپتامبر تنظیــم نکنیــد ،زیــرا
قیمــت هــا در ایــن مــاه هــا اســت .امــا در
مــاه هــای آوریــل ،مــه و اکتبــر مــی توانیــد
بــا هتــل هــای خــوب و ارزان قیمــت را در
ایــن شــهر بــه راحتــی پیــدا کنیــد.
 -۲اگــر مــی خواهیــد مــدت بیــش از یــک
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هفتــه در اســتانبول اقامــت داشــته باشــید،
مــا پیشــنهاد مــی کنیــم کــه یــک آپارتمــان
اجــاره کنیــد .هزینــه کــه بــرای اجــاره
آپارتمــان بایــد بپردازیــد بــه ترتیــب زیــر
اســت:
بــرای اجــاره یــک آپارتمــان در مرکــز شــهر
+یــک تخــت    ۱,۷۲۷لیــر
بـرای اجــاره یــک آپارتمــان در خارج از شــهر
+یــک تخــت  ۹۵۸لیر
بـرای اجــاره یــک آپارتمــان در مرکــز شــهر +
ســه تخــت   ۳,۲۲۸لیــر
بـرای اجــاره یــک آپارتمــان در خارج از شــهر
+ســه تخــت  ۱,۸۱۳لیر
مــی توانیــد از ســایت هــای  ۹flats.comو
 booking.comاســتفاده نماییــد.
 -۳موقعیــت مکانــی هتــل هــم بــر قیمــت
آن تاثیرگــذار اســت .اگــر بـرای حمــل و نقــل
در شــهر مشــکلی نداریــد و زمــان کافــی هــم
در اختیــار داریــد ،میتوانیــد هتلهــای
خــارج از شــهر اســتانبول را ب ـرای اقامتتــان
انتخــاب کنیــد.

استفاده از تورهای دوچرخه سواری
یکــی از بهتریــن روشهــا بــرای گشــت و
گــذار در خیابانهــای قدیمــی شــهر و ســر
زدن بــه جاذبههــای مختلــف ،اســتفاده
از دوچرخــه اســت .بــرای اجــاره دوچرخــه
مــی توانیــد بــه ســایت istanbulonbike.
 comمراجعــه کنیــد .شــما هــم مــی توانیــد

از تورهــای دوچرخــه ســواری (کــه شــامل
مســیرهای گردشــگری در شــهر اســتانبول+
ناهار+راهنمــا) مــی باشــد ،اســتفاده کنیــد و
هــم مــی تونیــد دوچرخــه را اجــاره کنیــد و
خودتــان در شــهر بــه گشــت و گــذار بپردازیــد
قطعــا هزینــه خیلــی کمتــری بایــد بابــت
دوچرخــه بــه نســبت متــرو و تاکســی مــی
پردازیــد.
مراکز خرید ارزان قیمت در استانبول
بــرای خریــد ،ســعی کنیــد بــه فروشــگاه
هــای اوت لــت مراجعــه کنیــد .اوت لــت
( )Outletحراجــی هایــی هســتند کــه شــما
مــی توانیــد اجنــاس مــورد نیازتــان را در
پاییــن تریــن رنج قیمــت خریــداری نمایید.
از جملــه ایــن مراکــز خریــد مــی تــوان بــه
اوتلــت ویــا پــورت (وب ســایت www. :
 ،)viaport.com.trاوتلــت فکس ســیتی،
اوتلــت آســیا و اوتلــت ایرپــورت(وب
ســایت )airportavm.com.tr :در شــهر
اســتانبول اشــاره کــرد کــه شــما مــی توانیــد
بــرای خریــد از آنهــا اســتفاده کنیــد.

فرق دو قسمت آسیایی و اروپایی
اســتانبول بــه دو قســمت آســیایی و اروپایی
تقیســم میشــود کــه ســه درصــد آن در
بخــش اروپایــی ق ـرار دارد .ایــن دو بخــش
از طریــق تنگــه بوســفر و پــل ســلطان فاتــح
احمــد بــه یــک دیگــر متوســل میشــوند.
•بخــش آســیایی قدیمــی تــر از بخــش

اروپایــی اســت و قبــل از دوره بیزانــس
تاســیس شــده اســت.
•خطــوط اتوبــوس عمومــی در بخــش
اروپایــی دو برابــر بخــش آســیایی اســت
امــا خطــوط قطــار در بخــش آســیایی ۱٫۵
برابــر بیشــتر اســت.
•بخــش آســیایی سرســبزتر از بخــش
اروپایــی اســت.
•بخــش اروپایــی تاریخــی تــر از بخــش
آســیایی اســت.
•هــر دو بخــش ،خیابــان معــروف دارنــد؛
خیابــان اســتقالل در بخــش اروپایــی
خیابــان فرهنگــی و تاریخــی اســت که در
کنــار میــدان تکســیم ق ـرار دارد .خیابــان
بغــداد در بخــش آســیایی از خیابــان
هــای مــدرن اســت کــه بیــن قاضــی
کــوی و بوستانســی قــرار دارد بــا ایــن
کــه خیابانــی مــدرن اســت امــا از خیابــان
هــای قدیمــی اســت کــه در آن کافــه و
رســتوران هــای زیــادی وجــود دارد.
•اولین مســجدی که در اســتانبول ســاخته
شــد مســجد عــرب اســتانبول بــوده کــه
در منطقــه کاراکــوی بخــش اروپایــی در
ســال  ۷۱۷ســاخته شــده اســت.
•اولیــن شــهرک ترکــی در اســتانبول،
حصــار آنادولــو اســت کــه در بخــش
آســیایی قــرار دارد.
•دانشــگاه مرمــر تنهــا دانشــگاه جهــان
اســت کــه در بــر روی دو قــاره قــرار دارد
و دفتــر اصلــی آن در بخــش آســیایی
اســت.
•تعــداد دانشــگاه هــای بخــش اروپایــی از
بخــش آســیایی بیشــتر اســت.
•هتــل هــای اســتانبول بیشــتر در بخــش
اروپایــی هســتند چرا کــه بخــش اروپایی
مرکــز جاذبــه هــای تجــاری و گردشــگری
ا ست .
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•نرخ جرم و جنایت در بخش آسیایی کمتر از بخش اروپایی است.
یکــی از مزیــت هایــی کــه دیــدن بخــش آســیایی دارد ایــن اســت کــه شــما کمــی از بخــش
توریســتی اســتانبول خــارج شــده و بــا حالــت معمولــی تــر اســتانبول آشــنا مــی شــوید.
همچنیــن در آن بخــش جاذبــه هایــی نیــز وجــود دارنــد کــه دیدنشــان خالــی از لطــف
نیســت .مثــا یکــی از بلندتریــن خیابــان هــای خریــد در اروپــا بــه نــام خیابــان بغــداد در
بخــش آســیایی اســتانبول وجــود دارد.

فستیوال های شهر استانبول
جشــنواره گل اللــه :شــهر اســتانبول از مراکــز پــرورش گل اللــه اســت و مــاه اردیبهشــت
جشــنواره از گل هــای اللــه در پــارک اِمیــرگان و یــازده پــارک معــروف دیگــر اســتانبول برگزار
مــی شــود.
فســتیوال هیدی ِرلِــس :در ایــن فســتیوال کــه اواخــر مــاه مــی برگـزار مــردم ترکیه فصــل بهار
را جشــن مــی گیرند.
فســتیوال جــاز اســتانبول :ایــن فســتیوال هــر ســال در اوایــل ژوئیــه برگـزار میشــود ،برنامه
هــای ایــن جشــنواره شــامل اجـرای موســیقی جــاز ،فولکــور ،بلــوز و انــوازه دیگــر موســیقی
هــای محبــوب و مشــهور بــه همـراه موزیســین هــای پرطرفــدار دنیــا مــی باشــد.
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جشــنواره خریــد اســتانبول :از آنجایــی کــه عــده ی بســیاری از افـراد بـرای خریــد بــه ایــن
شــهر ســفر مــی کننــد جشــنواره ای بــه نــام خریــد در آن برگـزار مــی شــود کــه از  ۷تــا ۲۹
ژوئــن برگـزار مــی شــود.
فســتیوال موالنــا و درویشهــای چرخــان :مشــهورترین جشــنواره ی اســتانبول بزرگداشــت
حضــرت موالنــا  شــاعر پــر آوازه ایرانــی مــی باشــد ،کــه هــر ســال بیــن  ۱۰تــا  ۱۷دســامبر
برگـزار مــی گــردد .البتــه قونیــه هشــت ســاعتی بــا اســتانبول فاصلــه دارد امــا طــی کــردن
ایــن فاصلــه بــه دیــدن همچیــن فســتیوالی مـیارزد.
جشــنواره دوســاالنه اســتانبول :بنیــاد فرهنــگ و هنــر اســتانبول ،از ســال  ۱۹۸۷تا امــروز ،هر
دو ســال یــک بــار ،جشــنوارهای از هنــر مــدرن را در پایتخــت فرهنگــی اروپــا برگـزار میکنــد.
هــدف دوســاالنه اســتانبول ،ســاخت فضایــی مناســب ب ـرای هنرمندانــی بــا فرهنگهــای
مختلــف اســت تــا بــا مخاطبــان آثــار خــود دیــدار کننــد .ایــن جشــنواره از اواســط ســپتامبر
شــروع میشــود و تــا اواســط نوامبــر ادامــه دارد.
بایدها و نبایدهای ترکیه ای
•زمان بازدید از مراکز مذهبی باید پوشش مناسب داشته باشید.
•هنگامی که درون تاکسی می نشینید حواستان به جیب و کیف وسایلتان باشد.
•هرگز در مکان های عمومی سیگار نکشید.
•در شــهرهای توریســتی ترکیــه نظیــر اســتانبول ،آنــکارا و ســایر شــهرها ســرویسها
بهداشــتی مجهــز عمومــی تعبیـه شــده اســت .بهجــز آن در مســاجد و مراکــز خریــد نیــز
ایــن امــکان بــرای اســتفاده از ســرویس بهداشــتی فراهمشــده اســت.
•در سراســر ترکیــه دســتگاه هــای  ATMوجــود دارد بنابرایــن نیــازی نیســت پــول نقــد
زیــادی همراهتــان داشــته باشــید.
•هرگز در مکانهای عمومی بلند صحبت نکنید.
•ســعی کنیــد اپلیکیشــن  Trafiرا بــر روی موبایــل هوشــمند خودتــان نصــب کنیــد تــا از
ســاعات حرکــت اتوبــوس هــا و همینطــور مســیر حرکــت آن هــا در تمــام ایســتگاه هــای
بــا خبــر شــوید .البتــه ایــن اپلیکیشــن بـرای شــهرهای زیــادی کاربــرد داره کــه یکــی از
اونهــا اســتانبول هســت و واقعــا کار راه انــداز هســت.
•از اعتماد به دیگران خودداری کنید.
•حتــی االمــکان ســعی کنیــد بــه اصطــاح “تــوی چشــم نباشــید” .کولــه پشــتی ،دوربیــن
دور گــردن و عینــک دودی و صنــدل مشــخصههای بــارز یــک توریســت اســت کــه بـرای
شــما چیــزی جــز خطــر ســرقت و گرانفروشــی بــه همـراه نخواهــد داشــت.
•حتمــا شــماره و آدرس ســفارت و کنســولگری ایـران و شــماره هــای ضروری هر کشــوری
را همـراه خودتان داشــته باشــید.
•هرگز در مورد مسائل سیاسی کشور ترکیه در طول سفرتان صحبت نکنید.
•سعی کنید نقشهی هر منطقه را قبل از ورود و یا در بدو ورود تهیه کنید.
•در مــورد بقایــای آثــار تاریخــی مراقــب باشــید .معمــوال دســت زدن بــه ایــن آثــار ممنــوع
اســت.
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ســفر کــردن در دوران بــارداری میتوانــد لذتبخــش باشــد و کمــی بــه شــما آرامــش بدهــد،
درصورتیکــه بــا فرامــوش کــردن چیزهــای کوچــک و بــزرگ دچــار دردســر نشــوید .ب ـرای
شــروع بهتــر اســت نگاهــی بــه وســایلی بیندازیــد کــه در طــول روز زیــاد از آنهــا اســتفاده
میکنیــد و ممکــن اســت در طــول ســفر هــم بــه آن احتیــاج داشــته باشــید .تمــام وســایل
مــورد نیــاز را فهرســت کنیــد تــا چیــزی از قلــم نیفتــد .در ایــن مطلــب بــه برخــی از وســایل
مــورد نیــاز شــما در ســفرهای دوران بــارداری اشــاره شــده کــه بهتــر اســت آنهــا را فرامــوش
نکنید .
وسایل بهداشتی و درمانی
رعایــت نــکات بهداشــتی بـرای یــک مــادر بــاردار بســیار مهــم اســت .زنــان بــارداری کــه بــه
ســفر میرونــد ،بایــد بیشــتر از قبــل نســبت بــه بهداشــت شــخصی خــود دقــت کننــد .برخی
از لــوازم بهداشــتی مــورد نیــاز در بــارداری را میتــوان بــه شــکل زیــر دســتهبندی کــرد:
دســتمالهای یکبارمصــرف :دســتمالهای یکبارمصــرف انــواع مختلفــی دارد.
دســتمالهایی کــه بــه عنــوان کاغــذ توالــت شــناخته میشــود ،قابلیــت جــذب آب بیشــتری
دارد و بهتــر اســت پــس از رفتــن بــه دستشــویی و شستوشــو بــا آب ،انــدام تناســلی خــود
را بــا آنهــا خشــک کنیــد تــا از مرطــوب مانــدن و احتمــال ابتــا بــه عفونــت جلوگیــری کنیــد.
دســتمال مرطــوب را هــم فرامــوش نکنیــد .زمانــی کــه آب در دســترس نیســت ،میتوانیــد
بـرای دستشــویی رفتــن از دســتمال مرطــوب مخصــوص بــدون بــو و عطــر اســتفاده کنیــد.
همچنیــن دســتمالهای مرطــوب میتوانــد در طــول راه ،بخشــی از آلودگیهــای صــورت و
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دس ـتهای شــما را تمیــز کنــد.
خمیردنــدان و مســواک :گاهــی هتلهــا مســواک و خمیردنــدان در اختیارتــان میگذارنــد،
امــا اگــر مقصــد شــما یــک هتــل نیســت ،مســواک خــود را همراهتــان ببریــد .میتوانیــد از
جامســواکی بـرای نگهــداری از مســواکتان اســتفاده کنیــد.
شــویندهها :شــامپو ،صابــون و ضدعفونیکننــدۀ دســت ،جــزء شــویندههای پرکاربــرد در
ســفر اســت .از آن جــا کــه ممکــن اســت پوســت بــدن برخــی از زنــان در بــارداری کمــی
حســاس شــود ،بهتــر اســت صابــون یــا شــامپوی بــدن و ســر خــود را همراهتــان ببریــد
و شــویندههای ســر و بــدن جدیــدی در ســفر نخریــد .همچنیــن شستوشــو بــا مایــع
دستشــویی نســبت بــه صابــون جامــد راحتتــر اســت .ضدعفونیکنندههــای دســت کــه
بــه صــورت ژل در بــازار وجــود دارد نیــز میتوانــد بـرای زمانــی مناســب باشــد کــه آب تمیــز
در دســترس شــما نیســت.
وســایل کمکهــای اولیــه :بســته بــه نــوع ســفرتان ،ممکــن اســت بــه وســایل کمکهــای
اولیــه نیــاز پیــدا کنیــد .چســب زخــم معمــو ًال حجــم زیــادی نمیگیــرد و ب ـرای پانســمان
اولیــه مناســب اســت .اگــر بــا اتومبیــل شــخصی ســفر میکنیــد ،ســعی کنیــد یــک بتادیــن
کوچــک ،بانــد و گاز اســتریل در ماشــین داشــته باشــید .تــا هنگامــی کــه جایــی از بدنتــان
یزا جلوگیــری
زخــم شــد ،آن را تمیــز و پانســمان کنیــد .بــا ایــن کار از ورود عوامــل بیمــار 
خواهیــد کــرد.
اســپری دورکننــدۀ حشـرات :اســتفاده از اســپری یــا لوســیون دورکننــدۀ حشـرات در دوران
بــارداری معمــو ًال بیخطــر اســت .ایــن محصــوالت بــا طــول زمانهــای مختلــف ،حشـرات را
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از شــما دور میکنــد .حشـرات ممکن اســت
ناقــل بیماریهایــی مثــل ماالریــا باشــد کــه
بــارداری را بــا مشــکل مواجــه میکنــد.
قرصهــا و مکملهــا :اگــر از داروی
خاصــی اســتفاده میکنیــد ،در ســفر حتمـ ً
ـا
آن را همــراه داشــته باشــید و اســتفاده از
مکملهــا را در بــارداری متوقــف نکنیــد.
توجــه داشــته باشــید کــه ورود بعضــی
از داروهــا بــه کشــورهای دیگــر ممکــن
اســت غیرقانونــی باشــد .بــرای جلوگیــری
از مشــکالت احتمالــی بهتــر اســت ترجمــۀ
رســمی نســخۀ پزشــک را همــراه داشــته
باشــید.
دســتکش یکبارمصــرف :وقتــی بــا ماشــین
شــخصی ســفر میکنیــد ،ممکن اســت بین
راه بــه دستشــویی احتیــاج داشــته باشــید
و آب در دســترس شــما نباشــد .بنابرایــن
دســتکش یکبارمصــرف میتوانــد از آلــوده
شــدن دســتهای شــما جلوگیــری کنــد؛
بعــد از اســتفاده از دســتکش ،آن را میــان
طبیعــت رهــا نکنیــد.
رویــۀ توالــت فرنگــی :بــرای اســتفاده از
دستشــوییهای فرنگــی میتوانیــد از

رویههــای یکبارمصــرف مخصــوص آن
اســتفاده کنیــد .ایــن رویههــا در داروخانههــا
بــا قیمــت کــم در دســترس اســت.
مدارک مورد نیاز در سفر
مقصــد شــما هــر جایــی کــه باشــد ،الزم
اســت کــه مــدارک مختلفــی مثــل مــدارک
شناســایی را هم ـراه داشــته باشــید .غیــر از
ایــن مــدارک کــه حتمـ ً
ـا همراهتــان خواهــد
بــود ،هنــگام ســفر در دوران بــارداری مــدارک
زیــر را نیــز هم ـراه خــود ببریــد:
دفترچــۀ بیمــه :دفترچــۀ بیمــۀ شــما در
ســفرهای داخلــی کاربــرد زیــادی دارد.
بهتــر اســت لیســت داروهایــی کــه بــه آنهــا
حساســیت داریــد را روی کاغــذی بنویســید
و توســط گیــرهای بــه دفترچــۀ خــود نصــب
کنیــد یــا در قســمت مجزایــی درون کیــف
خــود قــرار دهیــد.
مجــوز پزشــک :بــرای ســفر بــا هواپیمــا
ممکــن اســت نیــاز بــه مجوز پزشــک داشــته
باشــید .قبــل از برنامهریــزی بــا پزشــک
خــود و شــرکتی کــه قصــد خرید بلیــت از آن
را داریــد ،صحبــت کنیــد.
مــدارک پزشــکی :آخریــن ســونوگرافی یــا
آزمایــش خــود را همــراه داشــته باشــید.
بهتــر اســت آخریــن نســخۀ پزشــک نیــز
همراهتــان باشــد .اگــر بــه خــارج از ایــران
ســفر میکنیــد ،بایــد آخریــن نســخۀ
پزشــک خــود را در یــک دارالترجمــۀ رســمی،
ترجمــه کنیــد.
تنقالت و آب آشامیدن 
ی
زنــان بــارداردر طــول ســفر بایــد بتواننــد بــه
صــورت ســالم تغذیه کننــد و در طول مســیر،
گرســنه یــا تشــنه نماننــد تــا مجبــور نشــوند
غذاهــای ناســالم و نامناســب را مصــرف
کننــد .نکتههــای زیــر میتوانــد بــه شــما
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در مــورد مصــرف تنقــات و آشــامیدنیها در
ســفر کمــک کنــد:
آب :نوشــیدن آب در دوران بــارداری بســیار
مهــم اســت .در تمــام طــول ســفر آب ســالم
در دســترس داشــته باشــید .اگــر بــا هواپیما
ســفر میکنیــد از مهمانــدار بخواهیــد کــه
آب کافــی در اختیــار شــما ق ـرار دهــد .اگــر
در مــاه رمضــان ســفر میکنیــد ،جایــی
دور از دیــد افــراد بومــی آب بنوشــید .در
اماکــن مذهبــی ،حتــی در مــاه رمضــان هــم
مکانهایــی را بـرای نوشــیدن آب مســافران
در نظــر میگیرنــد .اگــر بــه آب آن منطقــه
اطمینــان نداریــد ،آبهــای بســتهبندی
گزینــۀ مناســبتری اســت.
تنقــات :تنقــات خشــک بــرای مــدت
زیــادی ســالم میمانــد و میتــوان در
تمــام طــول ســفر از آن اســتفاده کــرد .قبــل
از ســفر میتوانیــد در خانــه پاپکــورن،
شــیرین گندمــک یــا چیزهایــی از ایــن قبیل
درســت کنیــد و در بســتههای کوچکــی
بگذاریــد و همراهتــان ببریــد .مخلــوط مغزها
را میتوانیــد بــه شــکل ترکیبــی مثــل گــردو
و کشــمش همــراه داشــته باشــید تــا بــه
عنــوان میانوعــده از آنهــا اســتفاده کنیــد.

فصلهــای گــرم را همــراه خــود ببریــد؛
اگــر از ثبــات هــوا اطمینــان نداریــد ،ژاکــت
و چتــر را نیــز هم ـراه داشــته باشــید و اگــر
بــه مناطــق سردســیر میرویــد ،لباسهــای
مناســب فصلهــای ســرد را بــا خودتــان
ببریــد.
کفــش مناســب :کفشــی را هنــگام ســفر
انتخــاب کنیــد کــه راحــت بتوانیــد بــا آن
پیــادهروی کنیــد و بــه راحتــی نیــز بتوانیــد
آن را از پایتــان در بیاوریــد .بهتــر اســت
از کفشهــای مناســب دوران بــارداری
اســتفاده کنیــد تــا خطــری شــما را تهدیــد
نکنــد .در ضمــن کفشهــای پاشــنهبلند
انتخــاب خوبــی بـرای ایــن دوران و بــه ویــژه
درســفر نیســت.
لبــاس زیــر :اســتفاده از لبــاس زیر مناســب
در دوران بــارداری اهمیــت زیــادی دارد.
حتمـ ً
ـا چندیــن شــورت همراه داشــته باشــید
تــا بتوانیــد هــر روز شــورت خــود را عــوض
کنیــد .ســعی کنیــد بیشــتر لباسهــای زیــر
نخــی خــود را بــرای ســفر همــراه داشــته
باشــید کــه تنــگ نیــز نباشــد و بــه تــن شــما
نچســبد.

لباس و کفش مناسب
همــراه داشــتن لبــاس و کفــش راحــت و
مناســب و در تعــداد کافــی میتوانــد ســفر
راحتــی را بــرای شــما بــه وجــود بیــاورد.
مــوارد زیــر میتوانــد بـرای ایجــاد راحتــی در
طــول ســفر بــه شــما کمــک کنــد:
لبــاس :در دوران بــارداری بهتــر اســت از
لباسهایــی اســتفاده کنیــد کــه جنــس
ســبکی دارد .همچنیــن لباسهــای گشــاد،
آزادی عمــل بیشــتری بــه شــما میدهــد.
اگــر بــه مناطــق گرمســیر ســفر میکنیــد،
لباسهــای نخــی و نــازک مناســب
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مالــــدیـو؛

بهشـت رویایی گردشگران

مالدیــو ،واقــع شــده در جنــوب آســیای
مرکــزی ،تــا کیلومترهــا از هــر ســرزمینی،
فاصلــه دارد .ایــن زنجیــره از جزایــر بــا
ســواحل ماســه ســفید و کرانههــای آبــی،
اقامتگاههــای لوکــس و مجلــل ،در اقیانوس
هنــد ،پــر از موجــودات خارقالعــاده دریایــی
اســت .بــا چشــماندازهایی زیبــا و کارت
پســتالی کــه در هــر گوشــه پراکنده شــدهاند،
جــای تعجــب نیســت کــه چــرا مالدیــو،
مکانــی پرگردشــگر و جــذاب اســت.
بهتریــن زمــان ســفر بــه مالدیــو بــر اســاس
آب و هــوا
اگرچــه ،گردشــگران در هــر زمانــی از ســال
بــه علــت وجــود اقلیــم گرمســیری و
جریانهــای هــوای گــرم دائمــی در مالدیــو،
میتواننــد بــه آنجــا ســفر کننــد ،امــا بهتریــن
زمــان ،بســته بــه عالیــق و اولویتهــای
شــما در ســفر تعییــن میشــود.
•فصل بارندگی و بارانهای موسمی
در دو بــازه زمانــی مشــخص ،در مالدیــو،
بارشهــای موســمی رخ میدهــد :از مــاه
جــوالی تــا آگوســت ( ۱۰تیــر تــا  ۱۰شــهریور)
و بــازه طوالنیتــر نوامبــر تــا مــارچ ( ۱۰آبــان
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تــا  ۱۱فروردیــن) .البتــه اعــام دقیــق زمــان
بــاد و بارشهــای موســمی در مالدیــو،
امــری مشــکل اســت ،امــا ایــن موضــوع،
معمــوال هــر روز اتفــاق نمیافتــد .پــس آگاه
باشــید کــه در ایــن بــازه زمانــی گفتهشــده در
بــاال ،ممکــن اســت بــا بارشهــای موســمی
روب ـهرو شــوید.
•تابستان
بــا توجــه بــه موقعیــت مالدیــو در نیمکــره
جنوبــی ،ماههــای تابســتانی بیــن دســامبر
تــا آپریــل ( ۱۰آذر تــا  ۱۰اردیبهشــت) اســت.
ایــن بــازه زمانــی ،فصــل خشــک مالدیــو
بــه هم ـراه آب و هوایــی گــرم ،بــا محــدوده
دمایــی  ۳۰تــا  ۳۳درجــه ســانتیگراد
اســت .اگــر در ایــن زمــان از ســال ،قصــد
بازدیــد از مالدیــو را داریــد ،مراقــب باشــید
دچــار کمآبــی نشــوید و مــدت زمــان زیــادی
را زیــر آفتــاب نگذرانیــد ،زیـرا ممکــن اســت
موجــب ســوختگی پوســتتان ،شــود.
ایــن فصــل ب ـرای کســانی کــه میخواهنــد
حمــام آفتــاب بگیرنــد ،بســیار مناســب
اســت .بــارش بــاران در ایــن زمــان از ســال،
بســیار کــم اســت .همچنیــن موجــودات
دریایــی کمــی در صخرههــا در ایــن زمــان،

زندگــی میکننــد.
•زمستان
مــی تــا نوامبــر ( ۱۱اردیبهشــت تــا  ۹آذر)،
ماههــای زمســتانی مالدیــو بــا میانگیــن
دمایــی  ۲۵درجــه ســانتیگراد هســتند.
احتمــال بــارش بــاران نیــز در ایــن فصــل
وجــود دارد ،امــا قطعــا ایــن زمــان نســبت به
فصــل تابســتان ،زمــان مناســبتری بــرای
ســفر بــه مالدیــو اســت.
بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت حتــی
بــا وجــود بــاد و بارشهــای موســمی در
جنــوب غربــی کشــور ،بهتریــن زمــان ســفر
بــه مالدیــو ،از مــاه مــی تــا نوامبــر اســت،
زیـرا در ایــن زمــان ،بــا بهتریــن قیمتهــای
اقامتگاههــا روبــهرو خواهیــد شــد .البتــه
موجســواران هــم در ایــن زمــان ،میتواننــد
از بهتریــن موجهــای دریــا لــذت ببرنــد
و غواصــان ،بیشــترین تعــداد موجــودات
دریایــی را در صخرههــای مرجانــی
میبیننــد .
بهتریــن زمــان ســفر بــه مالدیــو بــر اســاس
شــلوغی جمعیــت
•فصل داغ توریستی
مــاه دســامبر تــا آپریــل ،فصــل داغ مالدیــو
بهشــمار میآیــد .در ایــن زمــان ،بیشــترین
جمعیــت گردشــگران در کشــور وجــود دارد،
البتــه شــما در مالدیــو ،هیچوقــت احســاس
شــلوغ بــودن نخواهیــد کــرد.
قیمــت اتاقهــا و هزینههــا در ایــن
زمــان ،افرایــش خواهــد یافــت؛ پــس اگــر
در ایــن زمــان از ســال بــه مالدیــو ســفر
میکنیــد ،خیلــی زودتــر ،هتــل و بلیطهــای
هواپیمایتــان را رزرو کنیــد.
•فصل خلوت
از مــاه مــی تــا نوامبــر ،شــما جمعیــت
کمتــری را در مالدیــو میبینیــد و

هزینههــای هتلهــا و حتــی اقامتگاههــای
لوکــس ،هــم پایینتــر اســت .البتــه بایــد
بدانیــد در ایــن زمــان از ســال ،ممکــن اســت
بــاران ببــارد.
بهتریــن زمــان ســفر بــه مالدیــو بــر اســاس
فعالیتهــای توریســتی
•موجسواری

از مــاه آپریــل تــا ژوئــن ( ۱۲فروردیــن تــا
 ۹تیــر) ،بهتریــن زمــان ســفر بــه مالدیــو
بــرای موجســواران اســت .در طــول ایــن
زمــان ،بیشــترین احتمــال وجــود آبهــای
شیشــهای و موجهــای متوالــی در مالدیــو
اســت .اگــر در مــاه ژوئــن ( ۱۱خــرداد تــا ۹
تیــر) بــه مالدیــو رفتیــد ،حتمــا بــه دیــدن
مســابقات O’Neill Deep Blue Open
 WQSبرویــد؛ مکان ـی کــه موجســواران را از
سراســر جهــان ،بــه امیــد پیشــرفت در ایــن
ورزش مهیــج میبینیــد.
•اسنورکل و غواصی

در ماههــای زمســتانی از مــاه مــی تــا
نوامبــر ،بهتریــن زمــان ســفر بـرای اســنورکل
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و غواصــان اســت .شــفافیت آب در ایــن زمــان افزایــش یافتــه و دیــد بهتــری برای ســتایش
موجــودات خارقالعــاده دریایــی زیــر ســطح آب وجــود دارد.
•ویندسرفینگ و کایتسواری

ویندســرفینگ و کایتســواری ،هــر دو از فعالیتهــای پرطرفــدار و محبــوب در میــان
گردشــگران اســت .بســیاری از اقامتگاههــا و شــرکتهای راهنمــای تورهــا ،در مالدیــو بـرای
عالقهمنــدان ،کالسهــای آموزشــی برگ ـزار میکننــد و تجهی ـزات آنهــا را اجــاره میدهنــد.
بهتریــن زمــان ســفر ب ـرای مبتدیــان کــه ایــن ورزش مفــرح را تجربــه کننــد ،در تابســتان
اســت ،زمانیکــه بادهــا و بارشهــای موســمی آبهــا را تهدیــد نمیکننــد .اگرچــه بــرای
حرفهایهــا ،بهتریــن زمــان ســفر دقیقــا معکــوس اســت .آنهــا در طــول فصــل بادهــای
موســمی ،بایــد بــه مالدیــو بیاینــد تــا مهارتهــای خــود را بیازماینــد.
•ماهیگیری
تابســتان ،بهتریــن زمــان ســفر بــه مالدیــو ب ـرای رفتــن بــه دریــا و تجربــه ماهیگیــری از
اقامتــگاه خودتــان یــا بــا تورهــای راهنمــا اســت .اگــر دلتــان تجربـهای متفاوتتــر از یــک
روز معمولــی ماهیگیــری میخواهــد ،در شــب بــه ماهیگیــری برویــد .قایــق قبــل از غــروب
آفتــاب ،ســاحل را تــرک میکنــد ،بــه ســمت یکــی از صخرههــای نزدیــک م ـیرود و قبــل
از اینکــه حتــی متوجــه شــوید ،اولیــن ماهــی خــود را گرفتیــد.
بــا وجــود کارکنــان قایــق کــه شــما را راهنمایــی و انــواع ماهیهــای صیدشــده را بــه شــما
معرفــی میکننــد ،ایــن تجرب ـهای بــه یادماندنــی در تمــام عمرتــان خواهــد بــود.
بهترین زمان سفر به مالدیو بر اساس رویدادها و فستیوالها
نکتــه مهــم در مــورد تعطیــات مالدیــو ایــن اســت کــه برخــی از آنهــا از تقویــم گرجســتانی
پیــروی میکننــد ،درحالیکــه بقیــه آنهــا مطابــق تقویــم قمــری اســامی اســت .تعطیــات
جزیــره در اقامــت شــما ،تاثیــر چندانــی نخواهــد داشــت ،اگرچــه برخــی از گردشــگران مردم
مالدیــو را در طــول مــاه رمضــان ،بــا مهماننــوازی کمتــری توصیــف میکننــد.
•روز هوراوی ()Huravee Day
روز هــوراوی (در مــاه جــوالی) ،یــک رویــداد ملــی در مالدیــو بــرای بزرگداشــت ســلطان
حســن ،مــردی کــه کشــور را از دســت غاصبــان جنــوب هنــد ،آزاد کــرد ،اســت .ســلطان
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حســن ،مــردی جنگجــو و شــجاع بــود که در
طــول  ۴مــاه جنــگ مالدیــو بــا جنــوب هند،
ایــن کشــور را رهبــری میکــرد .ســلطان
حســن متعلــق بــه خانــواده هــورا در مالــه
بــود و بــه همیــن علــت ،نــام این فســتیوال،
روز هــوراوی اســت.
ایــن رویــداد ،جشــنی پــر از موســیقی ،رقص
و خوراکهــای لذیــذ مالدیــوی اســت.
•روز استقالل
مالدیــو یکــی از فقیرتریــن ،کوچکتریــن و
منزویتریــن جزایــر قــاره آســیا اســت .در
حــال حاضــر ،مالدیــو یکــی از مشــهورترین
و اصلیتریــن مقاصــد ســاحلی در اقیانــوس
هنــد بهشــمار میآیــد .ایــن کشــور تحــت
اســتعمار بســیاری از دولتهــای خارجــی
چــون انگلســتان ،هلنــد ،پرتغال و ســلطانها
بــوده اســت .در روز  ۲۶جــوالی  ،۱۹۶۵مالدیو
از حکومــت دولتهــای خارجــی آزاد شــد و
آن روز را روز اســتقالل نامیدنــد .از آن پــس،
در ایــن تاریــخ ،مــردم مالدیــو بــه جشــن و
ســرور میپردازنــد.
•روز برد ()Victory day
از ســال  ،۱۹۶۵حکومــت مســتقلی بــر
مالدیــو حکمرانــی میکــرد .در نوامبــر ،۱۹۸۸
کودتــای ناموفقــی در تاریــخ مالدیــو انجــام
شــد .تعــداد زیــادی از مــردم ،در تیراندازیها
جــان خــود را از دســت دادنــد و ایــن واقعــه
دردناکــی در تاریــخ مالدیــو اســت .ایــن
کودتــا توســط چنــد فــرد مالدیویایــی خائــن
کــه قصــد تهدیــد اســتقالل کشــور خودشــان
را داشــتند ،انجــام شــد.
همچنیــن در ســوم نوامبــر  ،۱۹۸۸گــروه
تروریســتی ســریالنکایی بــه حکومــت
مالدیــو حملــه کردنــد .آنهــا قصــد داشــتند
حکومــت را برانــدازی کننــد ،امــا موفــق
نشــدند و از کشــور گریختنــد .از آن پــس،
ســوم نوامبــر ،روز بــرد نــام گرفــت و مــردم،

ایــن روز را جشــن میگیرنــد.
•روز جمهوری
در تاریــخ  ۱۱نوامبــر  ،۱۹۶۸رژیــم ســلطنتی
مالدیــو بــه جمهــوری ،تغییــر پیــدا کــرد.
•روز ملی
بــر اســاس تقویــم اســامی ،روز اول مــاه
ربیــعاالول (مــاه ســوم قمــری) ،روز ملــی
مالدیــو اســت.
در ســال  ،۱۵۵۸پرتغالیهــا بــه مالدیــو
حملــه کردنــد و پــس از کشــتن ســلطان
کشــور ،مالدیــو را مســتعمره خــود کردند۱۵ .
ســال بعــد ،محمــد تاکوروفانــو بــه پایتخــت
آمــد و بــه همــراه یارانــش ،کشــور را از
پرتغالیهــا ،پــس گرفــت .از آن پــس ،ایــن
روز را روز ملــی مالدیــو میخواننــد.
•روز ماهیگیر
فســتیوال روز ماهیگیــر در مالدیــو ،یــک
رویــداد ســاالنه خوشــمزه اســت کــه هــر
ســال در روز دهــم دســامبر ( ۱۹آذر) برگ ـزار
میشــود .ایــن جشــن بــرای قدردانــی از
ماهیگیـران بـرای کمــک بــه اقتصــاد بومــی،
گرفتــه میشــود .اگــر در ایــن زمــان بــه
مالدیــو رفتیــد ،بــا شــرکت در ایــن فســتیوال
میتوانیــد روشهــای ســنتی ماهیگیــری
را یــاد بگیریــد و ماهیهــای دریایــی
متفاوتــی چــون ماهــی تــون اســکیپ
جــک ( )skipjack tunaو ماهــی ماکــرل
( )frigate mackerelرا مــزه کنیــد .ایــن
فســتیوال ،همچنیــن فرصتــی برای آشــنایی
بــا زندگــی و فرهنــگ بومیــان را بـرای شــما
فراهــم میکنــد.
بهتریــن زمــان ســفر بــه مالدیــو بــر اســاس
هزینــه هتلهــا
بهتریــن زمــان ســفر بــه مالدیــو بــر اســاس
هزینــه هتلهــا ماههــای مــی تــا جــوالی
( ۱۱اردیبهشــت تــا  ۹مــرداد) اســت.
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خانـــــه ویالیــی بــر فــــــراز آب کــه شــما
مــی خواهیــد در آن زندگــی کنیــد!
•جزیــره ی کاکائــو ،آتــول میــل جنوبــی،
مالدیــو 800 :دالر بابــت هــر شــب اقامــت
جزیــره ی خصوصــی کاکائــو ()Cocoa
کــه در میــان بومیــان بــه نــام ماکونوفوشــی
( )Makunufushiشــناخته مــی شــود،
بــا فاصلــه ی کــم و طــی  40دقیقــه مســیر
بــا قایــق از فــرودگاه بیــن المللــی مالدیــو
فاصلــه دارد .ایــن اســتراحتگاه زیبــا تنهــا
 33خانــه ی ویالیــی را در خــود جــا داده
اســت .البتــه ایــن خانــه هــا دارای انــواع
متنوعــی هســتند کــه بــه شــما امــکان مــی
دهنــد بســته بــه نــوع ســفر و میهمانــی کــه
در پیــش داریــد از میــان آن هــا انتخــاب
کنیــد 5 .نــوع ســوئیت در ایــن اســتراحتگاه
( )COMOموجــود اســت کــه هــر یــک
دارای مزایــای اختصاصــی خــود هســتند.
ســوئیت هــای ذونــی ( )Dhoniدارای نمــای
ظاهــری ســنتی ذونــی هســتند کــه نــام
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یــک نــوع قایــق ســنتی اســت کــه توســط
ماهیگیـران محلی از آن اســتفاده می شــود.
در ایــن اســتراحتگاه انــواع ســوئیتهای ذونی
بــرای خانــواده هایــی کــه بــه آنجــا ســفر
مــی کننــد پیــش بینــی شــده بــه عــاوه
ســوئیتهای ســاده تــری نیــز هســتند کــه
فضــای مناســب زیــادی بــرای اســتراحت
و خــواب بچــه هــا در آن هــا پیــش بینــی
شــده اســت.
بــا اینحــال برای کســانی کــه می خواهنـــــد
بــا ســر در دنیــای پــر تجمــل شــیرجه برونــد
ویالهــای ایــن منطقــه مطلوب هســتند .این
ویــا هــا بــا خدمتــکار مقیــم در آن هــا بـرای
همــه ی میهمانــان شـرایط مناســبی داشــته
و هــر اقدامــی اعــم از هماهنــگ کــردن
تورهــای غواصــی اختصاصــی ،آمــاده کــردن
وســایل بـرای یــک پیکینیــک در دل طبیعت
و صــرف ناهــار در آنجــا یــا ترتیــب دادن یــک
شــام دلچســب و صمیمــی بــرای همــه ی
میهمانــان را برایتــان انجــام خواهنـــــد داد.

ســرویس خدمتــکار مقیم در ویال بیشــترین
رضایتمنــدی را کــه یــک خانــواده در یــک
ســفر تعطیالتــی آرزومنــد آن اســت برایتــان
فراهــم خواهــد کــرد.
•حــواس شــش گانــه الآمــو ،آتــول الآمــو،
مالدیــو 860 :دالر بابــت هــر شــب اقامــت
شــیرجه؟ غواصــی آبهــای کــم عمــق؟
مــــــوج ســواری؟ پیــک نیــک اختصاصــی
در یــک جزیــره غیــر مســکونی؟ خیلــی
خــوب اســت نــه؟ خــوب ایــن هــا همــه
چیزهایــی اســت که در اســتراحتگاه ســاحلی
حواس شــش گانــه الآمــو ()Laamu Atoll
بـرای شــما تــدارک دیــده شــده اســت .ایــن
اســتراحتگاه تنهــا مــکان تفریحــی در میــان
صخــــــــره هــای مرجانــی الآمــو اســت که
در اعمــاق آبهــای اقیانــوس اطلــس قــرار
گرفته اســت .شــما بــا یــک سفـــــــر کوتاه
هوایــی از فــرودگاه بیــن المللــی میــل و یک
ســفر کوتــاه دیگــر بــا قایــق مــی توانیــد بــه
آنجــا برســید .ولــی مطمئــن باشــید اقامــت

در الآمــو ارزشــش را دارد.
بــرای آن دســته از مســافرانی کــه
ماجراجویــی بیشــتری را طلــب مــی کننــد،
اقامــت در ایــن اســتراحتگاه امــکان آن را
فراهــم مــی کنــد کــه در آبراهــه ی مشهـــور
یــن یانــگ ( )Yin Yangبــه مــوج ســواری
بپردازنــد .اگــر هــم شــما چنـــدان عالقــه
ای بــه مــوج ســواری نداریــد ،مشــکلی
نیســت .اســتراحتگاه حــواس ششــگانه
آمــاده اســت تــا مقدماتــی را فراهــم کنــد
تــا شــما بــه جزیــره ی اختصاصــی و غیــر
مســکونی ویــژه ی خودتــان منتقــل شــوید و
بـــــرای یــک روز حمــام آفتــاب و اســتفاده
از دریــا و ســاحل شــما را آنجــا تنهــا بگــذارد.
بــه طـــور قطــع آنهــا در آنجــا وســایل پیــک
نیــک شــامل خوردنــی هــا و نوشــیدنی
هــای مـــــورد عالقــه تــان را پیــش بینــی و
تهیـــــــه مــی کننــد و شــما را بـرای یک روز
لــذت بــردن از طبیعــت در خلــوت و تنهایــی
تنهـــــا مــی گذارنــد.
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یکــی از نــکات مهــم در ســفر بــه هــر
کشــوری ،برقرارکــردن ارتبــاط بــا ســاکنان
آنجــا اســت .اگــر بــه جمهــوری آذربایجــان
ســفر کنیــد ،میدانیــد چطــور بایــد قیمــت
یــک فنجــان قهــوه را حســاب کنیــد؟
افــراد زیــادی در جمهــوری آذربایجــان
هســتند کــه انگلیســی بلــد نیســتند .ایــن
بــه آن معنــی اســت کــه اگــر میخواهیــد در
ســفر خــود بــه ایــن کشــور کمــی از مناطــق
توریســتی فاصلــه بگیریــد ،بایــد یکــی دو
جملــه بــه زبــان مــردم ایــن کشــور بلــد
باشــید .زبــان روســی ،زبــان دوم آذربایجــان
اســت و دانســتن چنــد کلمــه بــه ایــن زبــان
در زمــان مســافرت بــه منطقــهی قفقــاز و
اروپــای شــرقی کارتــان را تــا حــد زیــادی راه
خواهــد انداخــت.
احوالپرسی و اصطالحات ضروری
احوالپرسـیهای اولیــه ،از ســام گرفتــه تــا
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اب ـراز تشــکر و سپاســگذاری ،از اصطالحــات
ضــروری در هــر زبانــی بهشــمار میآینــد.
در اینجــا مهمتریــن مــوارد در آذربایجــان را
میخوانیــد:

•سالم
)Salam (Sah-lahm
هــر فــرد آذربایجانــی در هــر موقعیتــی ،از
دیــدار بــا دوســتان گرفتــه تــا هنگامــی کــه
میخواهــد در ایســتگاه اتوبــوس بلیــط
بخــرد ،حــرف خــود را بــا «ســام» شــروع

میکنــد.
•بله  /خیر
)He / Yox (Ha/Yok
عبــارات بــاال ،عبارتهــای محــاورهای ب ـرای
بلــه و خیــر هســتند .بهجــای ایــن دو،
میتوانیــد از معادلهــای روســی  Daیــا
 Nyetهــم اســتفاده کنیــد.
•متشکرم
)Sag ol (Sa-ol
کلمــهی بــاال کــه نیــازی بــه توضیحــات
بیشــتر نــدارد .دارد؟

نیــاز بــه دستشــوییرفتن داشــته باشــید،
امــا ندانیــد بایــد کجــا دنبــال آن بگردیــد؟
•مستقیم بروید
)Duz gedin (duz ge-din
هربــار کــه از کســی آدرســی میپرســید
یــا از راننــدهی تاکســی مســیر برگشــت بــه
محــل اقامــت خــود را ســوال میکنیــد ،ایــن
عبــارت را زیــاد خواهیــد شــنید.
•به چپ بپیچید  /به راست بپیچید
)Sola don (so-la don
)Saga don (Sa-ha don

•خواهش میکنم
)Buyur (Bu-yur
یــک عبــارت محــاورهای بــرای گفتــن
خواهــش میکنــم .ایــن کلمــه را بعــد از
هــر بــار گفتــن  Sag olبــه ک ـرات خواهیــد
شــنید.
•خداحافظ
)Helekik (He-le-lich
خداحافظــی بــا ســایرین ،همیشــه و در هــر
حالــت کاری مودبانــه اســت.

ایــن دو عبــارت درترکیــب بــا حرکتهــای
دســت و بــدن ازجملــه پرکاربردتریــن
عباراتــی هســتند کــه در پاســخ بــه
آدرسپرســیدنهای مســافران شــنیده
میشــو ند .

آدرس پرسیـــدن
یکــی از ضــروری تریــن اصطالحاتــی کــه
بایــد بدانیــد
•سرویس بهداشتی کجا است؟
Tualet haradadr
)(Tua-let ha-rad-da-dor
چهچیــزی بدتــر از آن اســت کــه بهشــدت

•اتوبوس و قطار
Avtobus va Qatar
)(Auto-Buss va Ga-tar
بهاحتمــال زیــاد ،مســافرت شــما بــه دور
آذربایجــان بــا اســتفاده از اتوبــوس یــا قطــار
انجــام خواهــد شــد .فرقــی نمیکنــد کــه از
باکــو یــا گنجــه ســوار اتوبوســی بــه مقصــد
معبــد آتشــگاه باکــو میشــوید یــا اینکــه
از سیســتم حملونقــل عمومــی درون
شــهری اســتفاده میکنیــد؛ دانســتن اســم
آنهــا بــرای ســوالکردن خیلــی بهدردتــان
خواهــد خــورد.
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در کافه و رستوران
•خیلی خوشمزه است
)Dadlidir (Dod-lu-dur
غــذا در آذربایجــان ترکیبــی از طعــم و مزههــای قفقــازی ،ایرانــی ،ترکــی و روســی اســت.
غذاهــای محلــی از طعمــی بینظیــر برخــوردار هســتند و اگــر بــه دوســتانتان ،میزبانتــان
یــا پیشــخدمت رســتوران بگوییــد کــه چقــدر غذایشــان  dadlidirاســت ،حتمــا خیلــی
خوشــحال خواهنــد شــد.

بازار
•قیمت آن چقدر است؟
?Bu neceyedir
)(Bu Neh-Cha-Ya-Dir
همیشــه قبــل از اینکــه کاالیــی را بخریــد ،قیمــت آن را بپرســید .اگــر هنــوز اعــداد را بــا هــم
اشــتباه میکنیــد ،همیشــه یــک قلــم و کاغــذ همراهتــان باشــد و از فروشــنده بخواهیــد
قیمــت را برایتــان بنویســد.
اعداد کوچک
دانســتن اعــداد یــک تــا  ۱۰در موقعیتهــای زیــادی حتمــا بهدردتــان خواهــد خــورد؛ مثــل
وقتیکــه میخواهیــد قیمــت کاالیــی را بپرســید تــا زمانیکــه میخواهیــد زمــان حرکــت
اتوبــوس را بپرســید.
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Sifir (See-fir): ۰
Bir (Bi-er): ۱
Iki (i-chi): ۲
Uc (U-ch): ۳
Dord (Dir-d): ۴
Bes (Besh): ۵

Alti (Al-t): ۶
Yeddi (Yeh-de): ۷
Sekkiz (Sah-kiz): ۸
Doqquz (Doh-Kuz): ۹
On (on): ۱۰

اعداد بزرگ
بـرای اعــداد  ۱۱تــا  ۲۰فقــط کافــی اســت کــه  ۱۰را پیـش از یکــی از اعــداد زیــر  ۱۰اســتفاده
کنیــد .بهعنــوان مثــال ۱۷ ،در آذربایجــان بهایــن صــورت گفتــه میشــود.On yeddi :
همیــنکار را بــرای اعــداد مضــرب  ۱۰نیــز انجــام میدهنــد .فقــط کافــی اســت کــه  ۱۰را
پـساز یــک عــدد بـهکار ببریــد .بــد نیســت ایــن را هــم بدانیــد کــه چطــور قیمتهــا را بــه
زبــان محلــی آذربایجــان ســوال کنیــد.
بازکردن سر صحبت با دیگران

•اسم شما چیست؟
)Senin adin nedir? (Se-nin a-dun ne-dir
آذربایجانیهــا ازجملــه صمیمیتریــن و مهماننوازتریــن مــردم دنیــا هســتند .اگــر بهعنــوان
یــک گردشــگر بــه باکــو ســفر کــرده باشــید بهاحتمــال زیــاد ظاهــر شــما توجهــات زیــادی
را بهخــود جلــب خواهــد کــرد .مالقــات بــا مــردم و دوستشــدن بــا یــک فــرد محلــی در
ایــن کشــور کار آســانی اســت .بـرای ایـنکار ،اولیــن چیــزی کــه بایــد بدانیــد ایــن اســت کــه
چطــور نــام آنهــا را بپرســید.
•اسم من سام است
)Menin adim Samdur (Me-nim A-dim Sam dur
حتمــا یادتــان باشــد کــه بعــد از جایگزینکــردن اســم خودتــان بــا «ســام» در جملـهی بــاال،
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 durرا در انتهــای جملــه اضافــه کنید.
•از آشنایی با شما خوشحالم
)Cox Sadam (Chuk sha-dam
ایــن جملــه نیــازی بــه توضیــح بیشــتر نــدارد .همهچیــز در خــود جملــه گنجانــده شــده
اســت.
•حالتان چطور است؟  /خوبم
)Necesen? Yaxsiyam (Na-tar-san / Yok-She arm
مــردم محلــی معمــوال مــودب و خوشبرخــورد هســتند .اگــر کســی در آن میــان باشــد کــه
شــما را بشناســد ،تقریبــا همیشــه حــال شــما را خواهــد پرســید.
موقعیتهای عمومی
•انگلیسی  /روسی
)Ingilisce / Rusca (In-gil–lis-ca/ Rus-ca
بــد نیســت اســم ایــن دو زبــان را بلــد باشــید .روســی ،زبانــی اســت کــه در آذربایجــان کاربرد
زیــادی دارد و بهتدریــج بــا گویشهــای محلــی درآمیختــه اســت؛ امــا انگلیســی بهمــرور
جایــش را در ایــن کشــور بــاز کــرد.
•آیا شما انگلیسی صحبت میکنید؟
)Ingilisce danisa bilirsiniz? (In-gil-lis-ca dan-sha bil-ish-in-iz
پی ـشاز آنکــه یکدفعــه شــروع بــه صبحــت بــا زبانــی کنیــد کــه فکــر میکنیــد محلیهــا
آن را میداننــد ،خیلــی بهتــر خواهــد بــود اگــر بهزبــان محلــی آذربایجــان از آنهــا ســوال
کنیــد کــه آیــا اصــا انگلیســی میداننــد .بیشــتر مردمــی که خــارجاز صنعــت گردشــگری کار
و فعالیــت میکننــد ،انگلیســی بلــد نیســتند.
•نمیفهمم
)Buna basa dusmurem (Buna basha dush-mu-ram
ایــن عبــارت فوقالعــاده گرانبهــا اســت .وقتــی طــرف مقابــل شــما فــردی اســت کــه
طوط ـیوار بــه زبــان آذربایجانــی یــا روســی صحبــت میکنــد ،نگاهــی خونســردانه بــه او
بیندازیــد و بگوییــد.buna basa dusmurem :
•نمیتوانم آذربایجانی یا روسی را خوب صحبت کنم
)Men Azerbaycanca/ Rusca danisa bilmirem (Man … dan-sha bil-mir-am
ایــن جملــه ،جمل ـهی مهــم دیگــری اســت کــه بهنوعــی عبــارت بــاال را تکمیــل میکنــد.
خیلــی از مــردم ایــن کشــور کــه خــارجاز گردونــهی صنعــت گردشــگری هســتند فکــر
میکننــد خارجیهــا میتواننــد روســی صحبــت کننــد.
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چه زمانی به سنگاپور سفر کنیم؟
ســنگاپور کشــوری کوچــک امــا بســیار مــدرن و پیشــرفته در شــرق آسیاســت و بــا وجــودی
کــه مســاحت کمــی دارد همــواره جــزء ثروتمندتریــن کشــورهای جهــان شــناخته می شــود.
ســفر بــه ســنگاپور مطمئنــا ســفری بــه یادماندنــی و بســیار لذتبخــش خواهــد بــود و افـراد
زیــادی چــه از طریــق تــور ســنگاپور یــا از خریــد بلیــط هواپیمای ســنگاپور مــی توانید خــود را
بــه ایــن کشــور برســانید .در ایــن مطلــب در مــورد بهتریــن زمــان ســفر بــه ســنگاپور صحبــت
مــی کنیــم تــا بهتــر بتوانیــد در مــورد ســفر بــه ایــن کشــور برنامــه ریــزی کنیــد.
بهترین زمان سفر به سنگاپور
پاســخ دادن بــه ایــن پرســش تــا حــد زیــادی بســتگی بــه هــدف شــما از ســفر به ســنگاپور
دارد .اگــر قصــد ســفر تفریحــی داریــد ،مــی خواهیــد در فســتیوال هــا و نمایشــگاه هــای
مختلــف شــرکت کنیــد و از هیاهــو و شــلوغی و جنــب و جــوش مــردم لــذت ببریــد پــس در
فصــل تابســتان و همیــن طــور تعطیــات کریســمس بــه ایــن کشــور ســفر کنیــد .بعضــی ها
هــم هســتند کــه خــوب بــودن آب و هــوا و شـرایط جــوی برایشــان مهــم تــر اســت و مــی
خواهنــد از تفریحــات فضــای بــاز لــذت ببرنــد .در ایــن صــورت فصــل تابســتان و مــاه هــای
ژوئــن ،جــوالی و آگوســت بهتریــن زمــان ســفر بــه ســنگاپور بــه حســاب مــی آیــد.
ســنگاپور بــه دلیــل تنــوع قومیــت ،فرهنــگ هــا و مذاهــب شــهرت دارد و در ایــن کشــور
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کوچــک مــی توانیــد هنــدی هــا ،ماالیــی هــا و چینــی هــا را ببینیــد کــه در محلــه هــای
مختلــف ســاکن هســتند .در حقیقــت ایــن جزیــره کوچــک آســیایی یکــی از باالتریــن درصد
کارگـران خارجــی را در دنیــا دارد و افـراد زیــادی از کشــورهای دیگــر بـرای کار بــه ســنگاپور
آمــده انــد .تنــوع قومیتــی و فرهنگــی ســنگاپور باعــث شــده تــا در هــر زمانــی از ســال چیزی
بـرای جشــن گرفتــن وجــود داشــته باشــد و جشــنی قومیتــی متعلــق بــه یــک گــروه خاص
از مــردم برگ ـزار بشــود .بــه همیــن دلیــل تقریبــا هــر زمــان کــه بــه ســنگاپور ســفر کنیــد
شــانس ایــن را خواهیــد داشــت تــا شــاهد یکــی از جشــن هــای باشــکوه و شــاد ســنگاپور
با شید .
آب و هوای سنگاپور
کشــور ســنگاپور در فاصلــه بســیار نزدیکــی بــه خــط اســتوا قـرار گرفتــه اســت و در واقــع ،این
خــط فرضــی تنهــا  ۱۳۶کیلومتــر بــا جنوب شــهر فاصلــه دارد .بنابرایــن در هیچ فصلــی ،حتی
در وســط زمســتان هــم هــوای ســنگاپور ســرد نخواهــد بــود! تنهــا جایــی کــه ممکــن اســت
خنــک و ســرد باشــد داخــل مراکــز خریــد بــزرگ و مــدرن ســنگاپور اســت کــه کولرهــای
قدرتمنــد و بزرگــی دارد .میانگیــن دمــای هــوا در طــول ســال تقریبــا ثابــت اســت و نوســان
زیــادی نــدارد .باالتریــن دمــای هــوا در ســنگاپور حــدود  ۳۱درجــه ســانتیگراد و پاییــن تریــن
دمــا هــم تقریبــا  ۲۰درجــه خواهــد بــود .گردشــگرانی کــه بـرای اولیــن بــار به ســنگاپور ســفر
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مــی کننــد از شــدت سرســبز بــودن و فضاهــای ســبز ایــن کشــور غافلگیــر مــی شــوند .علــت
ایــن سرســبزی تــا حــد زیــادی بــه خاطــر رگبارهــای تــوام بــا رعــد و برقــی اســت کــه در
ایــن کشــور زیــاد رخ مــی دهــد .برخــاف ســایر کشــورهای شــرق آســیا کــه در طــول فصــل
خشــک میــزان بــارش بســیار کمــی دارنــد ،در ســنگاپور اغلــب بــارش هــای ناگهانــی و
شــدیدی ،حتــی در خشــک تریــن فصــل ســال هــم اتفــاق مــی افتــد .البتــه ایــن رگبارهــا
بــه همــان ســرعتی کــه اتفــاق مــی افتنــد خیلــی ســریع هــم ناپدیــد مــی شــوند و دوبــاره
آفتــاب همــه جــا را در برمــی گیــرد .امــا همیــن موضــوع باعــث شــده تــا میـزان رطوبــت در
ایــن کشــور نســبتا بــاال باشــد و میانگیــن رطوبــت در ســنگاپور حــدود  %۸۰درصــد اســت.

در مواقع بارانی در سنگاپور چه کنیم؟
بــه طــور میانگیــن  ۱۷۸روز ســال در ســنگاپور بارانــی اســت .به عبارتــی از هــر دو روز ،یک روز
بــاران مــی بــارد کــه رقــم قابــل توجهــی اســت .امــا اصــا نگـران بــاران در ســنگاپور نباشــید:
مراکــز خریــد متعــدد و مراکــز تفریحــی سرپوشــیده متعــددی در ایــن کشــور وجــود دارد
کــه در مواقــع بارانــی مــی توانیــد بــه آن جــا برویــد و نگـران خیــس شــدن نباشــید .عــاوه
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بــر ایــن ،مــوزه هــای شــگفت انگیز و بســیار
معتبــری در ســنگاپور وجــود دارنــد کــه در
صــورت بــارش بــاران مــی توانیــد بــا بازدیــد
از آن هــا بــا یــک تیــر دو نشــان بزنیــد؛ هــم
از خیــس شــدن فـرار کنیــد و هــم تفریحــی
فرهنگــی و جالــب توجــه داشــته باشــید.
بهار

بهــار در ســنگاپور خشــک و بــی بــاران اســت
و بــه همیــن دلیــل جــزء بهتریــن زمــان
ســفر بــه ســنگاپور محســوب مــی شــود.
دمــای هــوا در طــول بهــار معمــوال حــول و
حــوش  ۲۴درجــه ســانتیگراد اســت و آنقــدر
دلپذیــر و مطبــوع اســت کــه دوســت داریــد
مــدام در خیابــان هــا و فضــای بــاز باشــید.
برخــی از مهــم تریــن رویدادهــا و فســتیوال
هــای فصــل بهــار ســنگاپور عبارتنــد از:
فســتیوال بیــن المللــی فیلــم ســنگاپور
هرســال در مــاه آوریــل برگ ـزار مــی شــود و
بــزرگ تریــن رویــداد فرهنگــی مســتقل در
ســنگاپور بــه حســاب می آیــد .فیلمســازانی
از سرتاســر دنیــا آثــار خــود را بــرای رقابــت
بــه ایــن فســتیوال ارائــه مــی کننــد.
جــام قهرمانــی بیــن المللــی ســنگاپور
ایرالینــز کــه توســط شــرکت هواپیمایــی
ســنگاپور برگـزار مــی شــود هــم یکــی دیگــر
از فســتیوال هــای ســنگاپور اســت .ایــن
فســتیوال در مــاه مــه برگــزار مــی شــود و
یکــی از بــزرگ ترین و معتبرترین مســابقات
اســب دوانــی در آســیا بــه حســاب مــی آید.

جایــزه ای  ۳میلیــون دالری بــرای برنــده
ایــن مســابقه تعییــن شــده اســت و همیــن
موضــوع ورزشــکاران زیــادی را از سرتاســر
دنیــا بــه ســنگاپور مــی کشــاند.
تابستان
تابســتان خشــک تریــن فصــل ســال اســت
و از بســیاری جهــات بهتریــن زمــان ســفر به

ســنگاپور بــه حســاب مــی آیــد .مصــادف
شــدن تابســتان بــا تعطیــات مــدارس و
دانشــگاه هــا باعــث شــده تــا مســافران
زیــادی ایــن زمــان را برای ســفر به ســنگاپور
انتخــاب کننــد .امــا اگــر شــما هــم قصــد
ســفر بــه ســنگاپور در تابســتان را داریــد
حواســتان بــه کیفیــت و میـزان آلودگــی هوا
هــم باشــد .تابســتان هــا دود و آلودگی های
زیــادی ناشــی از ســوزاندن مـزارع در حوالــی
جزیــره ســوماترا وارد ســنگاپور مــی شــود و
بــه همیــن دلیــل کیفیــت و ســامت هــوا
در وضعیــت چنــدان مطلوبــی قــرار نــدارد.
علیرغــم اقداماتــی کــه دولــت ســنگاپور در
پیــش گرفتــه ایــن موضــوع همچنــان ادامــه
دارد و بــه همیــن دلیــل شــاید ب ـرای گــروه
هــای حســاس ،تابســتان بهتریــن زمــان
ســفر بــه ســنگاپور نباشــد .البتــه ســفر بــه
ســنگاپور در تابســتان مزیــت هــای بســیاری
دارد کــه بــا ایــن وجود بســیاری از مســافران
ایــن فصــل را بـرای مســافرت انتخــاب مــی
کننــد.
در هــر صــورت ،مهــم تریــن رویدادهایــی کــه
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در فصــل تابســتان در ســنگاپور برگ ـزار مــی
شــوند عبارتنــد از:
فســتیوال غــذای ســنگاپور که یک فســتیوال
یــک مــاه اســت و در طــول فصــل تابســتان
و هــر ســال در زمــان هــای متفاوتــی برگـزار
مــی شــود.
اگــر بـرای شــما هــم خریــد یکــی از بخــش
هــای مهــم ســفر بــه حســاب مــی آیــد پس
تابســتان برایتــان بهتریــن فصــل ســفر بــه
ســنگاپور اســت .چ ـرا؟ چــون ح ـراج بــزرگ
ســنگاپور کــه بهشــت خریــداران اســت در
همیــن فصــل برگ ـزار مــی شــود.

ســنگاپور بهــره منــد شــوید و دســت پــر و بــا
کلــی خریــد بــه خانــه برگردیــد.
یکــی از مهمتریــن رویدادهایــی کــه در فصل
پاییــز در ســنگاپور برگ ـزار مــی شــود رقابــت
اتومبیــل ســواری جایــزه بــزرگ ســنگاپور
اســت .ایــن مســابقه هــر ســال در فصــل
پاییــز و در مســیر خیابــان خلیــج مارینــا
برگــزار مــی شــود.
بنابرایــن اگــر از کســی کــه عاشــق اتومبیــل  
و مســابقات اتومبیلرانــی اســت بپرســید
احتمــاال مــی گویــد کــه پاییــز بهتریــن زمــان
ســفر بــه ســنگاپور اســت.

زمــان شــروع ایــن حراجــی متغیــر اســت و
از مــاه مــه تــا جــوالی متغیــر اســت .در ایــن
فصــل ،تمامــی فروشــگاه هــای ،بوتیــک
هــا ،مراکــز خریــد و مغــازه هــای مختلــف
محصوالتشــان را بــا تخفیــف هــای شــگفت
انگیــزی ارائــه مــی کننــد و تــا اواخــر شــب
هــم بــاز هســتند.
پاییز
بــا اتمــام تابســتان و شــروع فصــل پاییــز
شــاهد رکــودی ناگهانــی در تعــداد مســافران
هســتیم .همیــن موضــوع اغلــب باعــث
کاهــش قیمــت هتــل ،غــذا و اجنــاس
فروشــگاه هــا مــی شــود و بــه همیــن دلیــل
بــرای برخــی افــراد ،پاییــز بهتریــن زمــان
ســفر بــه ســنگاپور اســت .اگــر اوایــل پاییــز
بیاییــد مــی توانیــد از حـراج بــزرگ تابســتان

زمستان
در مــاه فوریــه کــه اغلــب خشــک تریــن
مــاه ســال در ســنگاپور اســت هــم معمــوال
هشــت روز بــاران مــی بــارد .در زمســتان
اگــر بــه ســنگاپور ســفر کردیــد حتمــا چتــر
همـراه ببریــد تــا هــم در برابــر آفتــاب و هــم
بــاران از شــما محافظــت کنــد .همانطــور کــه
مــی دانیــد در فصــل زمســتان در مقایســه
بــا تابســتان ،قیمــت تــور ســنگاپور ،بلیــط
هواپیمــای ســنگاپور و قیمــت هتــل و ….
بــه میـزان قابــل توجهــی کاهــش پیــدا مــی
کنــد .از طرفــی خلــوت تــر بــودن مقاصــد
گردشــگری هــم مزیــد بــر علــت مــی شــود
تــا بســیاری از مســافران زمســتان را بــرای
مســافرت انتخــاب کننــد.
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مهم ترین رویدادهای فصل زمستان سنگاپور:
پیــاده روی چینــگای کــه یــک راه پیمــای خیابانــی ســاالنه اســت و معمــوال در مــاه فوریــه
برگـزار مــی شــود .ایــن جشــن رنگارنــگ و شــاد بــه مناســبت تولــد خدایــان چینــی برگـزار
مــی شــود و برنامــه هــای جانبــی مفرحــی در ایــن فســتیوال برگ ـزار مــی شــود.
زوک اوت ( ،)ZoukOutبــزرگ تریــن فســتیوال موســیقی و رقــص در آسیاســت و هرســاله
اغلــب در مــاه دســامبر برگ ـزار مــی شــود .ایــن رویــداد همــان طــور کــه مشــخص اســت
بســیار شــاد و پرجنــب و جــوش اســت و مطمئنــا باعــث لــذت بخــش تــر شــدن تجربــه
ســفرتان مــی شــود.

سفارتخانه سنگاپور
تنهــا شــهروندانی کــه دارای پاســپورت اروپــا ،امریــکا ،کــره جنوبی ،اســترالیا ،نروژ و ســوئیس
میتواننــد بــدون وی ـزا بــه ســنگاپور ســفر کننــد .ســایر مــردم دنیــا از جملــه ایرانیهــا ب ـرای
ســفر بــه ســنگاپور نیــاز بــه ویـزا دارنــد .کشــور ســنگاپور در ایـران ســفارتخانه و کنســولگری
نــدارد .بنابرایــن اگــر تصمیــم داریــد بــدون مراجعــه بــه آژانــس مســافرتی بــه ایــن کشــور
ســفر کنیــد حتمــا از حــدود  20روز مانــده بــه زمــان پــرواز خــود اقــدام کنیــد .بـرای اخــد ویزا
میتوانیــد از ســایت رو بــه رو اســتفاده کنیــدwww.singaporevisa.ae :
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قیمت غذا در سنگاپور
غــذا خــوردن در ســفر خــود بهتنهایــی یــک
جاذبــه هیجانانگیــز اســت .در کشــور
ســنگاپور نیــز بــه دلیــل تنــوع ن ـژاد اقــوام و
فرهنگهــای مختلفــی کــه وجــود دارد؛ تنوع
بینظیــری از غذاهــای آســیایی بخصــوص
آســیای شــرقی روبــرو ســرو میشــود کــه
ب ـرای گردشــگران بســیار جالــب اســت .بــا
توجــه بــه آنکــه هزینــه غــذا در ســنگاپور
بیشــتر از ای ـران اســت بهتــر اســت قبــل از
ســفارش غــذا قیمــت آن را بررســی کنیــد و
در صــورت نیــاز حجــم غــذا را ســوال کنیــد.
چــون برخــی از غذاهــای آســیای شــرقی
حجــم باالیــی دارنــد و در بخشهــای
مختلــف ســرو میشــوند.
آداب غذا خوردن در سنگاپور
مــردم ســنگاپور عــادت دارنــد کمــی از غذای
خــود را نگــه دارنــد و تمــام غــذا را میــل
نکننــد .ایــن فرهنــگ درســت برعکــس مــا
ایرانیهاســت کــه دوســت داریــم میهمــان
مــا تــا انتهــای غــذا را میــل کنــد .پــس بهتــر
اســت کمــی از غذایــی کــه ســفارش دادهایــد
در بشــقاب بمانــد و تمــام آن را نخوریــد.
بعــاوه یــک نکتــه مهــم دیگــر در هنــگام
خــوردن غــذا و یــا بــرای دســت دادن از
دســت چــپ خــود اســتفاده نکنیــد.
حمل و نقل در سنگاپور
ســنگاپور هماننــد ســایر کشــورهای آســیای
شــرقی دارای حمــل و نقــل عمومی مناســب
اســت .بهتریــن و امنتریــن وســیله ســفر
در ســنگاپور اســتفاده از وســایل حملونقــل
عمومــی ماننــد قطارهــای تنــدرو و متروهای
درونشــهری( )MRTمیباشــد .در سنگاپور
نیــز ماننــد تهــران در ســاعتهایی از روز
ترافیــک ســنگین وجــود دارد.
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خرید در سنگاپور
خریــد یکــی از لذتبخشتریــن کارهــا
در هــر ســفر اســت .انــواع متنوعــی از
فروشــگاهها و مراکــز خریــد وجــود دارد
بنابرایــن ب هراحتــی میتوانیــد انتخــاب کنــد
کــه از کجــا خریــد خــود را انجــام دهیــد.
در هنــگام خریــد در ســنگاپور از قــدرت
چانهزنــی خــود اســتفاده کنیــد .البتــه
تخفیــف گرفتــن و چانــه زنــی بیشــتر در
بازارهــای محلــی بــه شــما کمــک میکنــد
چــون بیشــتر فروشــگاهها و پاســاژهای
ســنگاپور نمایندگــی برنــد هســتند و قیمــت
آنهــا مشــخص اســت.
لباس مناسب بپوشید
آبوهــوای کشــور ســنگاپور بســیار مرطــوب
میباشــد بنابرایــن بــرای ســفر حتمــا
لباسهــای مناســب از جنــس نــخ و یــا
کتــان بــه همـراه داشــته باشــید .در ســاعتی
از روز هــوای مرطــوب بــا آفتــاب زیــاد و در
ســاعتی دیگــر بــارش بــاران منتظــر شــما
خواهــد بــود .بنابرایــن پیشــنهاد مــا بــه
مســافران ســنگاپور ایــن اســت کــه حتمــا
مناســب فصــل و چتــر بــه همــراه
لبــاس
ِ
داشــته باشــند.
حساسیتهای فرهنگی در سنگاپور
بــه طــور توجــه کنیــد کــه شــما بــه عنــوان
یــک فــرد خارجــی بــه کشــورهای مختلــف
ســفر میکنیــد بنابرایــن ســعی کنیــد در
خصــوص مســائل سیاســی ،مذهبــی و
اعتقــادی صحبــت نکنیــد .بــه دلیــل تنــوع
ادیــان و نــژاد در ســنگاپور آنهــا ترجیــح
میدهنــد کــه در هنــگام گــپ و کفــت بــا
گردشــگران وارد مســائل داخلــی کشورشــان
نشــوند.
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استفاده از زبان بدن
زبــان بــدن در بیشــتر کشــورهای دنیــا دارای مفاهیــم
مشــترکی هســتند امــا بهتــر اســت قبــل از ســفرتان از
عادتهــای مــردم آن کشــور مطمئــن شــوید .بــه طــور مثال،
در ســنگاپور نیــز ماننــد مالــزی ،تایلنــد و هنــد اعضــای بــدن
دارای ارزش هســتند بنابرایــن از لمــس کــردن َســر اف ـراد و
کــودکان بــه شــدت خــودداری کنیــد و یــا بــا پــا بــه چیــزی
اشــاره نکنیــد.
مراقبت نظافت محیط باشید
ســنگاپور کشــور بســیار تمیــزی اســت و مــردم آن به شــدت
پایبنــد مقــررات حفــظ نظافــت محــل زندگــی خود هســتند.
در ایــن کشــور جریمــه ســختی بــرای افــرادی وجــود دارد
کــه زبالــه در خیابــان میریزنــد و یــا آدامــس میجونــد.
همچنیــن از ســیگار کشــیدن بخصــوص در مکانهــا و معابر
عمومــی پرهیــز کنیــد .بهطورکلــی در بســیاری از کشــورهای
آســیای شــرقی و جنــوب شــرقی ســیگار کشــیدن در
مکانهــای عمومــی ناپســند اســت.
معاشرت با مردم سنگاپور
مردم ســنگاپور بســیار صبــور و خونگــرم هســتند و در برخورد
بــا گردشــگران مهربانــی خاصــی دارنــد .بـرای خطــاب قـرار
دادن مــردم بهتــر اســت از کلمــه آقــا و خانــم اســتفاده
کنیــد .همینطــور هنــگام دســت دادن بــا افـراد بهتــر اســت
لبخنــدی بــر چهــره داشــته باشــید .البتــه توجــه کنیــد کــه
مســلمانان ســنگاپور عمومــا عــادت دســت دادن ندارنــد.
سخن پایانی
ســفر بــه ســنگاپور جــزو ســفرهای خاطــره انگیــز شــما
خواهــد بــود چــون بــه کشــور زیبــا ،تمیز و مدرن آســیا ســفر
خواهیــد کــرد .امــا اگــر قصــد خریــد تــور ســنگاپور را داریــد
بهتــر اســت در نظــر داشــته باشــید که بــه کشــوری بانژادهای
مختلــف مــردم و بــا مذاهــب گوناگــون ســفر مــی کنیــد کــه
بــا آرامــش کامــل در کنــار یکدیگــر زندگــی میکننــد پــس
شــما بــه عنــوان یــک گردشــگر بایــد بــه عقایــد آنهــا احتـرام
بگذاریــد.
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سفـربـه
قـره باغ

قــره بــاغ نــام یــک منطقـهی مســتقل هــم تــا  ۱۹۹۴جنــگ قومیتی بــه راه انداخته و هر
مــرز بــا ایـران اســت که اخیـرا نظـرات مثبت یــک تــاش بــر پاکســازی قــوم مقابــل از آن
فراوانــی در زمینــهی گردشــگری بــه خــود داشــتند .نــام ناگورنــو قــره بــاغ بــه زیبایــی
جلــب کــرده اســت .ایــن منطقـهی کوچــک   گویــای فرهنــگ متنــوع آن اســت .ناگورنــو
تعــداد زیــادی گردشــگر طبیعتگــرد و بــه زبان روســی بــه معنــای کوهســتانی ،کارا
(قــره) در زبــان ترکــی بــه معنــای ســیاه و
مذهبــی را بــه ســوی خــود میکشــاند.
بــاخ نیــز در زبــان پارســی همــان بــاغ اســت.
بــا اینکــه بحــث زیــادی در رابطــه بــا مالکیت
ایــن منطقــه وجــود دارد ،غنــای طبیعــی قره
بــاغ آن را جــدای از هــر مســئلهی سیاســی
بــه یــک جاذبـهی زیبــای گردشــگری تبدیل
کــرده اســت .بــا اینکــه جنــگ تاثیــرات
بســیار منفــی روی زندگــی و نمــای ایــن
منطقــه داشــته اســت ،مــردم ایــن کشــور در
حــال بازســازی خانــهی خــود بــه بهتریــن
موقعیت
نحــو هســتند.
جمهــوری خودخوانــدهی ناگورنــو قــره بــاغ با اینکه توســعه و پیشــرفت زیرســاختهای
نــام یــک منطقــهی مســتقل بــوده کــه بــا گردشــگری در قــره بــاغ بــا جدیــت دنبــال
کشــورهای آذربایجــان ،ارمنســتان و ایــران میشــوند ،هنــوز هــم بیشــتر مناســب
هممــرز اســت .ایــن منطقــه دارای فرهنــگ ماجراجویــان اهــل طبیعتگــردی بــا کمــی
ارمنــی و روی زمینــی واقــع شــده اســت کــه مشــقت و ســختی ویــژه ایــن ســفرها اســت
آذربایجــان و ارمنســتان در آن از ســال  ۱۹۸۸و شــاید نتوانــد آن راحتــی کــه انتظــار داریــم
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برایمــان فراهــم کنــد.
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه قــره بــاغ یک
مرکــز گردشــگری مذهبــی هــم محســوب
میشــود و تعــداد زیــادی گردشــگر بهویــژه
از ارمنســتان بـرای بازدیــد از مراکــز مذهبــی
راهــی ایــن منطقــه میشــوند.

بوهوا
آ 
از نظــر طبیعــی ،قــره بــاغ یــک منطقــه
سرســبز و جنگلــی بــا کوهســتانهای
ف ـراوان اســت .ب ـرای چنیــن مناطقــی هــم
قطعــا بهتریــن زمــان ســفر بهــار ،تابســتان و
اوایــل پاییــز خواهــد بــود .اگــر میخواهیــد
بــه قــره بــاغ ســفر داشــته باشــید ،خــرداد
تــا اوایــل مهــر بهتریــن زمــان خواهنــد بــود.
یکــی دیگــر از زمانهــای مناســب ســفر بــه
ایــن کشــور  ،نهــم مــی یــا روز آزادی اســت.
بوهــوا بســیار مرطــوب اســت
فصــل بهــار ،آ 
و اغلــب مــه فراوانــی وجــود دارد.

چگونه به قره باغ برویم؟
تنهــا راه بازدیــد از منطقـهی قــره بــاغ ازطریق

ارمنســتان اســت .بــرای رفتــن بــه ایــن
منطقــه ابتــدا بایــد از مــرز نــوردوز کــه در ۸۰
کیلومتــری جلفــا قـرار دارد ،عبور کــرده و وارد
ارمنســتان شــوید .از گمــرک به ســمت شــهر
گوریــس حرکــت کــرده و از شــهر گوریــس
تابلوهــا را بــه ســمت شــهر «اســتپاناکرت»
( )Stepanakertدنبــال کنیــد.
بــرای ورود بــه ایــن کشــور خودخوانــده
بــه جــز پاســپورت ،مــدارک دیگــری نیــاز
نداریــد .در مــرز ارمنســتان و قــره بــاغ
پاســپورت توســط نیروهــای مرزبانــی
کنتــرل و از شــما درخواســت میشــود تــا
بــه محــض رســیدن بــه اســتپاناکرت ،بــه
وزارت امــور خارجــه برویــد و وی ـزای خــود را
دریافــت کنیــد .پــس از ورود بــه قــره بــاغ،
مــدت کمــی بـرای دریافت ویـزا زمــان دارید
کــه تنهــا هنــگام خــروج بررســی میشــود.
دریافــت ویـزا پروسـهی پیچیــدهای نــدارد و
بهســادگی دریافــت وی ـزای ارمنســتان بــوده
و بــا پــر کــردن یــک فــرم کــه بــه زبانهــای
انگلیســی و ارمنــی اســت ۱۰ ،دالر آمریــکا (یا
 ۳۰هـزار درام ارمنســتان) و انتظــار در نوبــت،
ویــزای خــود را دریافــت میکنیــد.
نکتــه :توجــه داشــته باشــید کــه باتوجهبــه
اختــاف جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان
بــر ســر قــره بــاغ ،توریس ـتهایی کــه وی ـزا
یــا مهــر ورود و خــروج بــه ایــن منطقــه را
در پاســپورت خــود داشــته باشــند ،اجــازهی
ورود بــه جمهــوری آذربایجــان ازطریــق هیچ
مــرزی را ندارنــد.
نکتــه :مقامــات جمهــوری خودخوانــدهی
قــره بــاغ از نکتــهی بــاال آگاه هســتند و
بــه هیــچ وجــه مســافران و توریســتها را
از بازدیــد از آذربایجــان منــع نمیکننــد و
بــا رضایــت صاحــب پاســپورت ،در آن مهــر
یــا ویــزا الصــاق میکننــد .اگــر پاســخ
شــما بــه ســؤال «آیــا دوســت داریــد در
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پاســپورت خــود مهــر یــا وی ـزا زده شــود؟» ،منفــی باشــد ،برگ ـهای بــه شــما میدهنــد کــه
نشــاندهندهی حضــور شــما در وزارت امــور خارجــه بــوده و همســنگ ویــزا اســت.
شهرهای مهم
قــره بــاغ متشــکل از چندیــن شــهر کوچــک و تعــداد زیــادی روســتا اســت کــه برخــی از
آنهــا از اهمیــت بیشــتری برخــوردار هســتند.

استپاناکرت
اســتپاناکرت یــا خانکنــدی ،پایتخــت جمهــوری خودخوانــدهی قــره بــاغ اســت .ایــن شــهر
درکنــار رودخانــه کارکار قــرار گرفتــه و بیشــتر جمعیــت آن را ارامنــه تشــکیل میدهنــد.
اســتپاناکرت قلــب اقتصــادی قــره بــاغ محســوب میشــود و بیشــتر جمعیــت قــره بــاغ
در ایــن شــهر ســکونت دارند.ایــن شــهر دارای چندیــن اثــر تاریخــی و طبیعــی زیبــا اســت و
امکانــات اقامتــی بیشــتری در اختیــار گردشــگران ق ـرار خواهــد داد.
شوشی
شوشــی  ۹کیلومتــری پایتخــت قـرار گرفتــه
اســت .ایــن شــهر زمانــی مرکــز هنــر و
فرهنــگ ارمنــی و آذری بــوده و در قــرن
نوزدهــم میــادی یکــی از بزرگتریــن
شــهرهای جنــوب قفقــاز محســوب میشــد.
متاســفانه شوشــی در طــول جنــگ آســیب
فراوانــی دیــده امــا در حــال حاضــر در حــال
احیــا اســت و ب ـرای اقامــت در آن میتــوان
از چندیــن هتــل ،تخــت و صبحانــه ()B&B
موجــود اســتفاده کــرد.
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خوجاوند
خوجاونــد یــا مارتونــی شــهری تاریخــی و
دومیــن شــهر قــره بــاغ از نظــر جمعیــت
اســت .در ایــن شــهر میتــوان مخروبههــای
باقیمانــده از کلیســاهای قرون وســطا و البته
آثــاری بــه جــا مانــده از دوران نوســنگی و
برنــز را یافــت.
منــاطق دیــــدنی

•صومعهی گندزاسار
صومعــهی گندزاســار یکــی از مهمتریــن
مناطــق دیدنــی و گردشــگری قــره بــاغ
اســت .ایــن صومعــه کــه قــرن پنجــم
میــادی ســاخته شــده در کلیســای ســنت
جــان تعمیددهنــده واقــع شــده اســت.

در ایــن صومعــه میتــوان ســنگهای
حکاکــی شــده و سنگنبشــتههای قدیمــی
کــه روی آرامــگاه بیشــاپهای قبلــی و
اشــراف و خــواص قــرار گرفتهانــد ،دیــد.
•صومعه دادیوانک
یــن شــاهکار معمــاری دارای بــرج ناقــوس،
خاچکارهــای ظریــف و زیبــا و ســلولهای
رهبانــی اســت .زمانیکــه در حــال گــردش

در ایــن صومعــه هســتید ،حتمــا درون
حفرههــا و داالنهــای زیرزمینــی را هــم  
نــگاه کنیــد .شــاهزادگان خاچــن بــاال در
زیرزمیــن ورودی اصلــی ایــن کلیســا دفــن
شــدهاند .دسترســی بــه ایــن صومعــه واقعــا
چالشبرانگیــز اســت امــا ارزش دارد.

•پاپیک تاتیک
(مجسمههای پدربزرگ و مادربزرگ)
ایــن دو مجســمه در منطقــه اســتپاناکرت و
در جــادهی اصلــی بــه ســمت شــمال منطقه
ق ـرار گرفتهانــد .یکــی از آنهــا یــک پیرمــرد
ریـشدار و دیگــری یــک پیــرزن با روســری
اســت .در نــگاه ســنگی آنهــا میتــوان روح
ســرکش محلــی را دیــد.
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•کلیسای جامع قازانچتسوتس
ایــن کلیســا در منطقــهی شوشــی واقــع و
در ســال  ۱۸۶۸ســاخته شــده اســت .ســال
 ۱۹۲۰اتحــاد جماهیــر شــوروی ایــن کلیســا را
بســت و از آن بهعنــوان انبــار اســتفاده کــرد.
در هنــگام جنــگ هــم نیرویهــای آذری از
ایــن کلیســا بـرای نگـهداری از موشـکهای
گــراد خــود بهــره میبردنــد .خوشــبختانه
ســال  ۱۹۹۸ایــن کلیســا دوبــاره بازســازی
شــد و اگــر بـرای دیــدن آن میرویــد ،حتمــا
ســری بــه ســردابه هــم بزنیــد و از پــژواک
جالــب و غیــر معمــول صــدا  کــه ایجــاد
میشــود ،لــذت ببریــد.

•تنگهی هونوت
یکــی از زیباتریــن مناطــق قــرار گرفتــه در
شوشــا اســت کــه چشــم هــر بازدیدکننــدهای  
را بــه خــود خیــره میکنــد .ایــن تنگــه
متشــکل از صخرههایــی بــا ارتفــاع ۲۵۰
متــر اســت کــه رودخانــه کارکار را محصــور
کردهانــد .آنهایــی کــه از ایــن تنگــه عبــور
میکننــد ،میتواننــد آبشــارهای فوقالعــاده
زیبــا ،جنگلهــای سرســبز ،غارهایــی بــه جــا
مانــده از عصــر حجــر ،خرابههــای دهکــدهی
هونــوت ،پــل ســنگی و دیگــر جاذبههــای
ایــن منطقــه را ببیننــد.
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•کلیسای کیش
کلیســای کیــش کــه بــا نامهــای مختلفــی
چــون کلیســای الیشــه مقــدس یــا مــادر
مقــدس خــدا هــم شــناخته میشــود ،در
قــرن دوازده یــا ســیزدهم میــادی ســاخته
و در حــال حاضــر در روســتای کیــش قــره
بــاغ واقع شــده اســت .ایــن کلیســا در دوران
مختلــف ،متعلــق بــه گروههــای مختلــف
مذهبــی بــوده اســت.

•دژ شوشی
ایــن دژ در ســال  ۱۷۵۰و توســط پنــاه
خــان ســاخته شــد .در طــول جنــگ قــره
بــاغ ،نیروهــای آذری از ایــن دژ بــه ســمت
اســتپاناکرت و روســتاهای اطرافــش
موشــک پرتــاب میکردنــد .ایــن دژ بعدهــا
در یــک عملیــات بــاز پــس گرفتــه شــد.
اکنــون بازدیدکننــدگان میتواننــد از ایــن دژ و
خرابههایــش دیــدن کننــد.

•غار آذوغ
ایــن غــار حیــرتآور و فوقالعــاده در نزدیکــی
روســتای آذوق واقــع شــده اســت .در ایــن
غــار شــش تــاالر پــر از خفــاش قـرار دارد کــه
بــا تونلهایــی بــه هــم متصــل شــدهاند.
بهعــاوه آثــاری از انســانهای اولیــه نیــز
باقــی مانــده اســت .ورودی غــار بســیار
بــزرگ و زیباســت امــا بـرای طــی کــردن آن
نیــاز بــه روشــنایی پرنــور خواهیــد داشــت.

•چنار  ۲۰۰۰ساله
درســت پیــش از روستـــــای کارمیــز
شـــــوکا از سمــــت استپـــــاناکرت ،یــک
درخــت چنــــــار  ۲۰۰۰ســــــاله واقــــــع
شــــــده اســت کــه بــه قــــــد و قــوارهی
غــــولآســـایش شهــــرت دارد .مــــردم
محلــی ایــن منطقـــــــه را بـــرای پیـــــک
نیــک بســیار میپسنــــــدند.
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phuket, thailand
ماسـههای ســفید و پــاک ،آبهــای بــه رنــگ زمــرد کبــود و صخرههــای آهکــی در جزیــره
پوکــت واقــع در بخــش جنــوب غربــی کشــور تایلنــد ،منتظــر مســافران هســتند .ایــن جزیره
زیبــا واقــع در آبهــای دریــای آندامــان ( )Andaman Seaو بــا فاصلــه یــک ســاعته بــا
هواپیمــا از شــهر بانکــوک ،پایتخــت تایلنــد ،بخــش کوچکــی از بهشــت اســت .هزینــه ســفر
بــه پوکــت ،از جملــه مکانهــای اقامتــی تــا چشــمههای درمانــی آب گــرم و تورهــای
قرانــی ،بســیار مقــرون بــه صرفــه اســت.
قای 
عــاوه بــر آب و هــوای گرمســیری بســیار مناســب بـرای ســفر ،پوکــت جاذبههــای بیشــمار
دیگــری ب ـرای ارائــه بــه گردشــگران دارد کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه غذاهــای ســنتی
لذیــذ ایــن جزیــره (علــف لیمــو ،برگهــای لیمــو تــرش و فلفــل چیلــی) و فرهنــگ غنــی
آن کــه بــه شــدت تحــت تاثیــر دیــن غالــب ،یعنــی بودائیســم قـرار دارد ،اشــاره کــرد.
سفر به این جزیره زیبا خاطرات منحصر به فردی را برای شما رقم خواهد زد.
بهترین زمان سفر به پوکت بر اساس آب و هوا
بهتریــن زمــان ســفر بــه پوکــت ،در ماههــای نوامبــر تــا آوریــل ( ۱۰آبــان تــا  ۱۰اردیبهشــت)
اســت ،زمانــی کــه شـرایط آب و هوایــی بـرای فعالیتهــای ســاحلی ،ماننــد شــنا و قایقرانی،
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ایــدهآل هســتند .شــش ماهــه بیــن ماههــای مــی تــا اکتبــر ( ۱۱اردیبهشــت تــا  ۹آبــان)،
فصــل بــاد و بارشهــای موســمی هســتند و اگرچــه هزینــه مکانهــای اقامتــی در ایــن
زمــان از ســال بســیار پاییــن اســت ،امــا ش ـرایط آب و هوایــی میتوانــد خطرنــاک شــود.
بهترین زمان سفر به پوکت بر اساس فصول
فصل داغ گردشگری :ماههای نوامبر تا آوریل ( ۱۰آبان تا  ۱۰اردیبهشت)
ماههــای نوامبــر تــا آوریــل ،بــه عنــوان فصــل داغ گردشــگری جزیــره پوکــت در نظــر گرفتــه
میشــوند .دمــای میانگیــن  ۲۶٫۷درجــه ســانتیگراد و آرامــش اقیانــوس (بــه خصــوص
در مقایســه بــا طوفانهــای فصــل بارشهــای موســمی) ،ایــن زمــان از ســال را تبدیــل بــه
زمانــی ایــدهآل بـرای ســفر کردهانــد .هزینــه مکانهــای اقامتــی در ایــن زمــان از ســال نیــز
در اوج مقــدار خــود هســتند.
فصل باد و بارشهای موسمی :ماههای می تا اکتبر ( ۱۱اردیبهشت تا  ۹آبان)
در ماههــای مــی تــا اکتبــر ،پوکــت ،فصــل بــاد و بارشهــای موســمی را تجربــه میکنــد
کــه از مشــخصههای آن میتــوان بــه بارشهــای ســنگین و موجهــای قدرتمنــد اقیانــوس
خشــمگین و همچنیــن خیزابهــای (موجهــای متجــاوز بــه ســاحل) خطرنــاک ،اشــاره
کرد .
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در طــول ایــن فصــل ،شــنا در ســواحل غربــی جزیــره ،بســیار خطرنــاک اســت .امــا اگــر
بازدیدکننــدگان بــا بــارش بــاران مشــکلی ندارنــد و میتواننــد از شــنا در ســواحل غربــی صرف
نظــر کننــد ،دمــای میانگیــن  ۲۶٫۷درجــه ســانتیگرادی و هزینههــای ارزان مکانهــای
اقامتــی ،میتوانــد بازدیــد از پوکــت در ایــن زمــان از ســال را بســیار خوشــایند کنــد.
بهترین زمان سفر به پوکت بر اساس فستیوالها و رویدادها
•روز ماکا بوچا

مــاکا بوچــا یکــی از تعطیــات رســمی کشــورهای منطقــه میکونــگ ماننــد کامبــوج و تایلنــد
اســت .تاریــخ ایــن جشــنواره مهــم بودایــی بســتگی بــه چرخــه قمــری دارد .به طــور معمول
ایــن روز در ماههــای فوریــه یــا مــارس ( ۱۲بهمــن تــا  ۱۱فروردیــن) ،قـرار دارد.
ســالها قبــل ،در ایــن روز ،مــاه کامــل ســومین مــاه تقویــم قمــری (مــاه فوریــه) ،هفــت
مــاه پــس از اینکــه بــودا تعالیــم خــود را آغــاز کــرد ،بیــش از ه ـزار مانــک ب ـرای شــنیدن
موعظههــای وی گــرد هــم آمدنــد .بــودا بــا انتخــاب ایــن راهبهــا ،یــک رویــداد کلیــدی را
در توســعه دیــن بودایــی رقــم زد.
مــردم تایلنــد در ایــن روز ،صبــح زود از خــواب برمیخیزنــد و بــه معابــد میرونــد و بــا
انجــام مراســم مذهبــی چــون گــرد معابــد چرخیــدن و بــردن گل ،احتـرام خــود را بــه بــودا
ابــراز میکننــد.
•فســتیوال تائــو تپکاســاتری تائــو ســری ســانتورن (Thao Thepkasattri-Thao Sri
)Suntorn Festival
فســتیوال تائــو تپکاســاتری تائو ســری ســانتورن یــا فســتیوال تائو تــپ ،یکــی از اصلیترین
فســتیوالهای جزیــره پوکــت اســت و شــامل فعالیتهــای متنــوع فرهنگــی و ورزشــی
میشــود.
ایــن فســتیوال شــامل یــک مســابقه دوچرخهســواری ،یــک مســابقه تاک ـرا (والیبــال بــا
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پــا) ،یــک مســابقه طنابکشــی و یــک
مینــی ماراتــن و همچنیــن مراســم بودایــی
آپاســامبوت مــو ()uppasombot moo
اســت .ایــن فســتیوال بــه مــدت دو هفتــه
در مــاه مــارس در بزرگداشــت پیــروزی در
مقابــل ارتــش برمــه کــه توســط دو قهرمــان
پوکــت رهبــری شــد ،برگــزار میشــود.

رویدادهای فصل بارشهای موسمی
•روز بودا ()Visakha Bucha
روز بــودا روزی اســت کــه بــه بــاور بوداییــان،

ایــن رویــداد در نقــاط مختلفــی از منطقــه
تاالنــگ ،از جملــه شــمال پوکــت (بنــای
تاریخــی قهرمانــان) و منطقــه وات
پرانانگســانگ ()Wat Pranangsang
برگــزار میشــود.
از نقــاط برجســته فســتیوال میتــوان بــه
نمایــش فوقالعــاده تاریخــی در مــورد
تاریــخ پوکــت اشــاره کــرد ۲۰۰ .ســال قبــل،
دو خواهــر بــه نامهــای تائــو تــپ کراســاتری
و تائــو ســری ســانتورن ،از پوکــت در مقابــل
حملــه ارتــش برمــه ،دفــاع کردنــد .ایــن
نمایــش بــا اجـرای بیــش از  ۳۰۰بازیگــر ،در
طــول شــب در ایــن فســتیوال ادامــه دارد.

شــخص بــودا بــه درجــه شکســتن چرخــه
تولدهــای ادواری و بــه رســتگاری (نیروانــا)
رســیده اســت .در ایــن روز بوداییهــا بــه
معابــد میرونــد و بــا تقدیــم هدایــا بــه
راهبــان ،از آنهــا میخواهنــد کــه برایشــان
دعــا کننــد .روشــن کــردن شــمع و عــود ،بــه
صــدا درآوردن زنگهــای ناقوسیشــکل،
تبــرک شــدن بــا آبهــای دعــا خوانــده،
غســل مجســمههای بــودا و پیشــکش
کــردن غــذا ،لبــاس و میــوه بــه راهبــان از
جملــه آیین و رســوم متــداول در روز وســاک
اســت .ایــن رویــداد در ماههــای مــی یــا
ژوئــن در پوکــت برگــزار میشــود.

•هفته موتورسواری پوکت
رویــداد ســالیانه هفته موتورســواری در پوکت
در مــاه آوریــل ،مصــادف بــا ســونگکران،
بزرگتریــن فســتیوال تایلنــد ،برگــزار
میشــود .برنامههــای ســرگرمی متنــوع و
زیــادی بـرای ســرگرم کــردن موتــور ســواران،
دوســتان آنهــا ،خانوادههــا و تماشــاچیان
از جملــه نمایــش موتورهــا و یــک نمایشــگاه

•ماراتن بینالمللی الگونا پوکت (Laguna
)Phuket
رویــداد ســالیانه ماراتــن بینالمللــی الگونــا
پوکــت برای ســیزدهمین بــار در ســال ،۲۰۱۸
در مــاه ژوئــن در دو روز (نهــم و دهــم ژوئن)
در پوکــت برگ ـزار خواهــد شــد .ایــن ماراتــن
از سراســر جهــان ،عالقهمنــدان را بــه ســمت
پوکــت میکشــاند.

موتــور ،مســابقه دختــر شایســته هفتــه
موتورســواری پوکــت ،مهمانــی در ســاحل و
کنســرت ،در طــول ایــن رویــداد وجــود دارد.
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مســابقات در ســه مســیر  ۵ ،۲و  ۱۰٫۵کیلومتــری انجــام میگیــرد .در ســال  ،۲۰۱۷بیــش
از  ۷ه ـزار دونــده بــا  ۶۰ملیــت مختلــف در ایــن ماراتــن بینالمللــی شــرکت کردنــد .طبــق
روال هــر ســال ،ماراتــن از ســاحل زیبــای الگونــای پوکــت آغــاز میشــود و در همانجــا بــه
خاتمــه میرســد.
•فستیوال گیاهخواران پوکت

فســتیوال گیاهخــواران پوکــت ،رویــدادی رنگارنــگ اســت کــه در تاریــخ  ۸تــا ۱۷ام مــاه
اکتیــر  ۱۶( ۲۰۱۸تــا  ۲۵مهــر) بــه صــورت ســالیانه در جهــت بزرگداشــت بــاور جامعــه چینــی
(پرهیــز از گوشــت در نهمیــن مــاه تقویــم قمــری چینــی بــه آنهــا کمــک خواهــد کــرد کــه
ســامتی جســم و آرامــش روح خــود را حفــظ کننــد) برگ ـزار میشــود .ایــن فســتیوال بــه
خاطــر جشـنهای متعــددش مشــهور اســت .اگرچــه ریشـههای این فســتیوال نامشــخص
اســت ،امــا باورهــا بــر ایــن اســت کــه ایــن فســتیوال توســط یــک گــروه اپـرای ســرگردان
چینــی کــه بــه ماالریــا مبتــا بودنــد و در ایــن جزیــره اجـرا داشــتند ،بــه پوکــت آمــده اســت.
آنهــا تصمیــم گرفتنــد تــا بــا رژیــم گیاهخــواری ســختگیرانه و دعــا بــه خدایانشــان ،از ایــن
مریضــی مهلــک جــان ســالم بــه در برنــد و در کمــال تعجــب ســاکنین جزیــره ،آنهــا کامــا 
بهبــود یافتنــد .ایــن فســتیوال در طــول ســالها بــه یــک رویــداد ســالیانه کــه مــورد توجــه
هـزاران نفــر از چیــن و دیگــر کشــورهای آســیایی اســت ،تبدیــل شــد.
 ۷نکته مهم که قبل از سفر به پوکت باید در مورد آنها بدانید
پوکــت امــروزه بــه یکــی از شــلوغترین مقاصــد توریســتی تایلنــد تبــدل شــده اســت و
بــه واســطه زیباییهــای طبیعــی ،بســیاری قصــد ســفر بــا تــور تایلنــد بــه ایــن منطقــه
چش ـمنواز را دارنــد .امــا بــا توجــه بــه تفاوتهــای آشــکار تایلنــد بــا ای ـران ،بهتــر دیدیــم
نــکات مهمــی در مــورد پوکــت را بــه شــما یــادآوری کنیــم ،شــاید در تــور پوکــت بــه کارتــان
بیایــد.
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 -۱پوکت مقصدی برای خرید نیست
اگــر از تــور بانکــوک پوکــت اســتفاده میکنیــد ،بــدون هیــچ درنگــی بایــد خریدهــای خــود را
در بانکــوک انجــام دهیــد .پوکــت بازارهــای زیــادی بـرای خریــد دارد اما بیشــتر بـرای تفریح
و خوشگذرانــی معــروف شــده و بازارهایــش مملــو از اجنــاس تقلبــی چینــی و تایلنــدی
اســت .اگــر بــه پوکــت ســفر کردیــد وقتتــان را در بازاهایــش تلــف نکنیــد چــون طبیعــت
زیبــای آن چیــزی نیســت کــه بخواهیــد حتــی یــک لحظــه از زمانتــان را دور از آن تلــف کنید!

 -۲سرویسدهی بسیار خوب
اگــر چــه قـرار نیســت پولتــان را بـرای خریــد صــرف کنیــد ،امــا ســرویسدهی بســیار خوبی
در بخشهــای مختلــف پوکــت انجــام میشــود کــه پیشــنهاد میکنــم حتمــا ماســاژ و
اســتخر ماهیهــا بـرای الیــه بــرداری از پوســتان را امتحــان کنیــد .در بخــش ماســاژ بهتریــن
امکانــات ممکــن بــا تنــوع کامــل در ایــن شــهر برپــا اســت .بـرای خانمهــا هــم ،بســیاری از
مســافرین بــه پوکــت ســالنهای آرایــش و زیبایــی آن را پیشــنهاد میکننــد.
 -3در فصل بارانی به پوکت سفر نکنید
در پوکــت تابســتانی همیشــگی جریــان دارد
و از نظــر میــزان دمــا ،همــهی ســال بــرای
ســفر بــه ایــن کشــور مهیاســت .بــا ایــن
حــال فصــول بارانــی بــا توجــه بــه بارانهــای
مــداوم حضــور در ایــن منطقــه را بســیار
ســخت میکنــد و لــذت ســفر را از شــما
میگیــرد .ماههــای بهمــن تــا فروردیــن
بهتریــن زمــان ســفر بــا تــور پوکــت اســت و
اواخــر بهــار تــا مــرداد مــاه هــم بارانیتریــن
روزهــای پوکــت محســوب میشــود.
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 -4هتل درست را انتخاب کنید
انتخــاب هتــل خــوب در ســفر بــه پوکت یک
نکتــه بســیار مهــم اســت .با توجــه بــه ازدیاد
جمعیــت ،هتلهــای بســیاری در شــهر
وجــود دارد و قیمــت کلــی آنهــا نســبت بــه
بســیاری شــهرها پایینتــر اســت.
در واقــع بــا نــگاه بــه تنــوع بــاالی ایــن
هتلهــا میتوانیــد بــا دقــت درســت
هتلــی را انتخــاب کنیــد کــه بــه نیازهــای
شــما نزدیــک اســت .اگــر قـرار باشــد تمــام
روز را دور از هتــل و در طبیعــت و ســواحل
پوکــت ســر کنیــد ،دلیلــی وجــود نــدارد
هتلــی گرانقیمــت بگیریــد و میتوانیــد
همــان هزینــه را بـرای تفریح و خوشــگذرانی
در بیــرون از هتــل صــرف کنیــد.
 -5غذاهای بینالمللی بیشترازتایلندی
خیلیهــا بــرای خــوردن غذاهــای تایلنــدی
بـرای رســیدن بــه ایــن کشــور لحظه شــماری
میکننــد ،امــا در مــورد پوکــت واقعیــت
ایــن اســت کــه شــما میتوانیــد غذاهــای
بینالمللــی بیشــتر و بهتــری را در ایــن شــهر
پیــدا کنیــد تــا غذاهــای تایلنــدی.
غذاهــای ایرانــی ،اروپایــی ،کــرهای ،ژاپنــی،
ترکــی و انــواع باربیکیــو بــه شــکلی ف ـراوان
در ایــن منطقــه ســرو میشــود و بــه
نوعــی جــا بــرای رســتورانهای تایلنــدی
تنــگ شــده اســت .البتــه نــه اینکــه نتــوان
غذاهــای تایلنــدی را در شــهر پیــدا کــرد ،ولی
پیــدا کــردن رســتوران خــوب بــرای ایــن
نــوع غذاهــا هــم یــک مقــدار ســخت اســت.
 -۶تورهای داخلی
تورهــای بســیا ِر یــک روزه در پوکــت برپــا
میشــود .از تورهــای غواصــی تــا طبیعــت
گــردی و یــا رفتــن بــه جزایــر کوچــک و
بــزرگ اطـراف پوکــت .نکتــه مهــم درگرفتــن
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ایــن تورهــا ایــن اســت کــه تــا زمانــی کــه
بــه پوکــت نرســیدید آنهــا را رزرو نکنیــد.
شــرایط آب و هوایــی و البتــه تخفیفهــای
متعــدد باعــث میشــود بهتریــن کار بــرای
رزرو ایــن تورهــا بعــد از رســیدن بــه پوکــت
باشــد .شــما بــه راحتــی میتوانیــد بــا
پرداخــت مبلغــی معــادل  ۵۰دالر آمریــکا
(در مواقعــی حتــی نصــف ایــن قیمــت) بــه
یــک تــور یــک روزه بــه جزایــری همچــون
فــی فــی و جزیــره بامبــو برویــد .بــا یــک
بــرآورد اولیــه از قیمتهایــی کــه بــه صــورت
آنالیــن منتشــر میشــود و آنهایــی کــه
در خــود پوکــت خواهیــد دیــد ،در بعضــی
مواقــع بــه تفاوتهــای حتــی چنــد برابــری
بــر میخوریــد.
 -۷تاکسی
مســئله عجیبــی در پوکــت و بعضــی دیگــر از
نقــاط تایلنــد وجــود دارد و آن ایــن اســت
کــه هــر کــس روی ماشــینش یــک عالمــت
تاکســی نصــب کــرده و شــما را ســوار
میکنــد .بهتریــن کار در هنــگام ســفر بــه
پوکــت ایــن اســت کــه یــا از وســایل نقلیــه
عمومــی اســتفاده کنیــد یــا از تاکس ـیهای
رســمی کــه کامــا مشــخص از دیگــر وســایل
نقلیــه هســتند.
رتبههای پوکت
بــر اســاس گــزارش رتبهبنــدی مســافرت
جهانــی و اخبــار یــو.اس ،رتبههــای پوکــت
بــه شــرح زیــر اســت:
•سومین مقصد برترگردشگری آسیا
•هفتمین جزیره برترجهان
•۱۱امین مقصد برترتعطیالت زمستانی
•۱۵امین ساحل برترجهان
•۱۹امیــن مقصــد برتــر گردشــگری در
جهــان
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یکــی از جاهــای دیدنــی در کشــور ای ـران جزیــره زیبــای کیــش مــی باشــد .مراکــز خریــد
کیــش بســیار زیبــا و جالــب توجــه هســتند ،هتــل هــای زیبــا و مجلــل در جزیــره کیــش
شــبیه بــه دبــی مــی باشــند ،پــارک هــای جنگلــی و زیبــای کیــش ایــن جزیــره را پــر جاذبــه
تــر کــرده اســت .همچنیــن ایــن جزیــره یکــی از منطقــه هــای آزاد تجــاری و اقتصــادی در
ایـران مــی باشــد کــه در ادامــه تصاویــر و جزئیــات بیشــتری خواهیــد دیــد .
آبهــای شــفاف و زالل ،مراکــز خریــد لوکــس و گ ـران قیمــت ،هتلهــای مجلــل و پــر از
امکانــات ،امــکان انجــام ورزشهــای آبــی مفــرح و حیــات دریایــی متنــوع ،از ایــن جزیــره
مقصــدی بــه یــاد ماندنــی ســاختهاند.
انتخــاب شــدن کیــش بــه عنــوان اولیــن منطق ـهی آزاد تجــاری و اقتصــاد در ســال ۱۳۶۱
درهــای رونــق و توســعه را بــه ســرعت بــر روی مرزهــای ایــن منطقــه بــاز کــرد کــه اثـرات آن
را امــروزه بــه خوبــی میتــوان مشــاهده کــرد.
همچنیــن تــا ســالهای آغازیــن ســلطنت محمدرضــا پهلــوی ایــن جزیــره بــه عنــوان یکی از
مراکــز مهــم صیــد مرواریــد از جایــگاه مطلوبــی برخــوردار بــود کــه بــا ورود مرواریــد ژاپنــی به
ایـران روز بــه روز از اهمیــت آن کاســته شــد .شــاه بــا اســتفاده از بودجـهی دولتــی ســعی در
گســترش گردشــگری در ایــن جزیــره داشــت کــه نســبتا موفــق هــم بود.
بعــد از انقــاب نیــز بــا تزریــق ســرمایههای دولتــی و خصوصــی ایــن رونــد تــا حــدی ادامــه
پیــدا کــرد .بــه هــر حــال در حــال حاضــر جزیــرهی زیبــای مرجانی کیــش میتوانــد مقصدی
58

اسفنـد
1398

www.mdatran.com

عالــی بـرای ســفرهای زمســتانی باشــد کــه البتــه نیــاز بــه بودجهی نســبتا بیشــتری نســبت
بــه مقصدهای دیگــر ایـران دارد.
وضعیت آب وهوایی
کیــش در جنوبیتریــن مناطــق کشــور قـرار دارد و همانطــور کــه میدانیــد ایــن مناطــق مثــل
همــه نقــاط دیگــر اســتان هرمــزگان تابســتانهای گــرم مرطــوب و زمســتانهای مطلوبــی
دارنــد .بنابرایــن میتــوان گفــت بهتریــن زمــان بــرای ســفر بــه ایــن جزیــره میانههــای
پاییــز تــا اواخــر زمســتان اســت .البتــه تــا اواســط اردیبهشــت هــم میتــوان از آبوهــوای
مطبــوع آن لــذت بــرد .بــه نوعــی ایــن جزیــره دارای تابســتانهای گــرم و زمســتانهای
مالیــم و کوتــاه اســت.
جاذبهها
ساحل مرجانی
بیشــک یکــی از مهمتریــن جذابیتهــای هــر جزیــرهای ســواحل آن محســوب میشــوند.
جزیــرهی کیــش نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .ســاحل مرجانــی کیــش در بخــش
شــرقی جزیــره واقــع شــده اســت و یکــی از زیباتریــن و پرطرفدارتریــن جاذبههــای آن بــه
شــمار مـیرود.
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ســاخت آالچیــق و ایجاد محوطــه و امکانات
مناســب لــذت گشــتوگذار در ایــن مــکان
را چندیــن برابــر کــرده اســت .همچنیــن
مرکــز تفریحــات دریایــی بــا فراهــم کــردن
امــکان پرداخــت بــه ورزشهــا و تفریحاتــی
ماننــد جــت اســکی ،غواصــی ،بانانــا و شــاتل
میتوانــد اوقــات فراغــت فراموشنشــدنی
را برایتــان رقــم بزنــد.
جزیره هندورابی

جزیــره هندورابــی یکــی از توابــع کیــش بــه
شــمار مــیرود کــه در میــان جاذبههــای
برتــر آن قـرار دارد .ایــن جزیــره بــا وســعتی
حــدود ۲۳کیلومتــر مربــع چــه از نظــر
تاریخــی چــه از نظــر طبیعــی از جایــگاه
خوبــی برخــوردار اســت .هندورابــی حــدود
 ۲۸کیلومتــر از کیــش فاصلــه دارد امــا
مطمئن باشــید ارزش وقت گذاشــتن را دارد.
جمعیــت بســیار کمــی در ایــن مــکان زندگی
میکننــد کــه در روســتایی بــه نــام هندرابــی
ســاکن هســتند و از طریــق صیــد ماهــی
گــذران زندگــی میکننــد.
در نزدیکــی روســتای هندرابــی میتوانیــد
آثــار مخروبــهی قریههــای «الــدورات» و
«الصــراه» را تماشــا کنیــد کــه از زمانهــای
دور بــه جــا ماندهانــد .در ســدهی نهــم
هجــری پرتغالیهــا در ایــن جزیــره حضــور
داشــتند کــه امــروزه میتــوان آثــار آن را
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مشــاهده کــرد .هنــگام ســفر بــه ایــن جزیره
حتمــا مــواد خوراکــی و آب آشــامیدنی بــه
همــراه داشــته باشــید .در ضمــن سیســتم
برقکشــی وجــود نــدارد بنابرایــن اگــر قصــد
داریــد شــب را در ایــن مــکان ســپری کنیــد
حتمــا وســایل روشــنایی تهیــه کنیــد.
شهر حریره
شــهر تاریخــی حریــره کــه قدمــت آن بــه
ســدههای  ۵تــا  ۱۰هجــری قمــری بــاز

میگــردد ،در شــمال جزیــره کیــش قــرار
دارد و روزگاری یکــی از شــهرهای پررونــق
ایــن ناحیــه بــه شــمار میرفــت .وســعت
حریــره بــه  ۱۲۰هکتــار میرســد .محوط ـهی
باســتانی حریــره مجموعــهای متشــکل از
نقــاط ســاحلی ،خانههــای اعیانــی ،حمــام،
مســجد و قناتهــای قدیمــی اســت.
ایــن شــهر قدیمــی در شــمال جزیــرهی
کیــش قــرار دارد و در ســال  ۱۳۷۶بــه
فهرســت آثــار ملــی ایـران اضافــه شــد .اگــر
بــه مناطــق تاریخــی عالقهمنــد هســتید در
ســفر بــه کیــش حتمــا از ایــن مــکان دیــدن
کنیــد.
کشتی یونانی
کشــتی یونانــی یکــی از جاذبههــای
گردشــگری کیــش و همچنیــن نمــاد ایــن
جزیــره محســوب میشــود .کشــتی مذکــور

در ســواحل همیشــه نیلگــون جزیــرهی کیــش بــه گل نشســت .بــا وجــود تالشهای بســیار
امــا نتوانســتند کشــتی را از گل بیــرون بکشــند بنابرایــن آن را بــه آتــش کشــیدند .امــروزه
بقایــای ایــن کشــتی بــه خصــوص در غــروب آفتــاب بــه یکــی از پرطرفداریــن ســوژههای
عکاســی در میــان گردشــگران تبدیــل شــده اســت.
همچنیــن میتوانیــد چنــد ســاعتی از اوقــات فراغتتــان را در پــارک ســاحلی کشــتی یونانــی
ســپری کنیــد کــه دارای امکاناتــی همچــون رســتوران ،کافــه تریــا و کرایــه دوچرخــه اســت.
بــه عــاوه میتوانیــد بــا شــرکت در تورهــای غواصــی از تماشــای فضــای درونــی کشــتی و
گشــتوگذار در آن لــذت ببریــد.
پارک ساحلی میر مهنا
پــارک ســاحلی میــر مهنــا در ســاحل شــمال
و شــمال غربــی جزیــره واقــع شــده و همــه
روزه میزبــان گردشــگران زیــادی اســت کــه
بــرای ســپری کــرددن اوقــات فراغتشــان
بــه همـراه دوســتان و خانــواده ایــن مــکان را
انتخــاب میکننــد.
اســکله  میرمهنــا یکــی از جاذبههــای
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پــارک بــه شــمار مــیرود کــه اگــر بــه
ماهیگیــری عالقهمنــد باشــید از حضــور در
آن لــذت زیــادی خواهیــد بــرد .مســیرهای
پیــادهروی متنــوع ،بازارهــای خریــد ،مســیر
دوچرخهســواری ،انــواع بوفــه و چایخانــه و
زمیــن بــازی کــودکان از جملــه ویژگیهــای
مهــم پــارک هســتند.
زندگی در کیش چگونه است؟
همچنیــن محــل هــای مناســبی بـرای پخت
کبــاب آمــاده شــده اســت ،بنابرایــن اگــر بــه
پیــک نیــک بــه همــراه عزیزانتــان عالقــه
داریــد ،یکــی از بهتریــن نقــاط جزیــرهی
کیــش همیــن پــارک اســت .پــارک میرمهنــا
در دو فــاز ســاخته شــده کــه فــاز اول حــدود
 ۴۱۰۰۰متــر مربــع و فــاز دوم هــم حــدود
 ۵۰۰۰۰متــر مربــع مســاحت دارد کــه در حــال
تکمیــل شــدن اســت.
قلعه وحشت

اگــر عاشــق ترســیدن و هیجــان ناشــی از
آن هســتید بــه هیــچ وجــه نبایــد فرصــت
حضــور در قلعــه وحشــت کیــش را از دســت
بدهیــد .بــا تهیــه بلیــت میتوانیــد قــدم بــه
مکانــی ترســناک و مملــو از اتفاقــات ریــز و
درشــت اینچنینــی بگذاریــد.
ســعی کنیــد ب ـرای چنــد ســاعتی هــم کــه
شــده از فضــای عاشــقانه و پــر از آرامــش
ســواحل و پارکهــای کیــش فاصلــه
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بگیریــد و تجربـهای کامــا متفــاوت داشــته
باشــید .همیــن بــس کــه یکــی از آیتمهــای
ایــن نــوع تورهــا دنبــال کــردن شــما بــا
ظاهــری ترســناک و اره برقــی بــه دســت
اســت کــه ناخــودآگاه شــما را بــه فــرار وا
مـیدارد .خوشــبختانه بلیــت ایــن ســرگرمی
نســبت بــه دیگــر جاذبههــای کیــش قیمــت
منطقــی دارد.
آب انبار کیش
هنگامــی کــه ب ـرای اولیــن بــار آبانبارهــای
کیــش را ببینیــد بــدون شــک معمــاری
متــداول در شــهر یــزد را در نظرتــان زنــده
خواهــد کــرد .ایــن آبانبــار بــا معمــاری
جالــب توجــه دارای دو گنبــد و پنــج بادگیــر
در اطــراف آنهــا اســت کــه وظیفــهی ورود
و خــروج هــوا و خنــک کــردن آب درون
آبانبــار را بــه عهــده دارنــد.
جالــب ایــن کــه ایــن آبانبــار در ســال
 ۱۳۷۱ســاخته شــده اســت و بــه دلیــل

افزایــش ساختوســاز و گســترش سیســتم
آبرســانی در جزیــرهی کیــش ،امــروزه بــه
جــز بــرای اهــداف گردشــگری اســتفادهی
چندانــی از آن نمیشــود .بــه هرحــال دیــدن
ایــن مــکان خالــی از لطــف نخواهــد بــود.
شهر زیر زمینی کاریز
در گذشــته عمــده آب شــرب مــردم جزیــره
از قناتهــا تامیــن میشــد .قنــات قدیمــی

کیــش کــه قدمتی بیــش از  ۲۵۰۰ســال دارد،
گرچــه بــه عظمــت قناتهــای نقــاط کویــری
ایـران نیســت ،امــا از نظــر مهندســی یکــی از
پیشــرفتهترین قناتهــای ایــران در زمــان
خــود بــه شــمار میرفــت.

متــر میرســد .بــا مشــاهدهی دیوارههــا و
ســقف کاریــز (قنــات) میتــوان صدفهــا،
مرجانهــا و ســنگوارههای قدیمــی را کــه
قدمتــی بیــن  ۲۷۰تــا  ۵۷۰میلیــون ســال

همانطــور کــه پیشتــر گفتیــم امــروزه آب
آشــامیدنی جزیــره از طریــق لولهکشــی
تامیــن میشــود ،بنابرایــن در حرکتــی
هوشــمندانه ایــن قناتهــا را تغییــر کاربــری
داده و بــه شــهری زیرزمینــی و تفریحــی
تبدیــل کردهانــد.
شــهر زیرزمینــی کاریــز بیــش از  ۱۰,۰۰۰متــر
مربــع مســاحت دارد .عمــق آن بــه ۱۶
متــر و ارتفــاع از کــف تــا ســقف آن بــه ۸

دارند ،تماشا کرد.
غرفههــای صنایــع دســتی ،رســتورانهای
ســنتی و بینالمللــی ،مــوزه ،گالــری
هنــری ،آمفــی تئاتــر و ســالن کنفرانــس از
جملــه ویژگیهــا و امکانــات ایــن شــهر بــه
شــمار میرونــد .بــه هیــچ وجــه فرصــت
گشــتوگذار در دل ایــن شــهر زیرزمینــی را
از دســت ندهیــد.
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پاراسل سواری
پاراســل نوعــی چتــر اســت کــه میتــوان بــه صــورت یــک نفــره یــا حداکثــر ســه نفــره از
آن اســتفاده کــرد .ایــن چترهــا بــه قایقــی موتــوری وصــل میشــوند ،بنابرایــن بــا حرکــت
کــردن قایــق و بــه جریــان در آمــدن هــوا چتــر بــه پــرواز در میآیــد و گاهــی تــا ارتفــاع ۳۰۰
متــری هــم بــاال مـیرود
البتــه اگــر از ارتفــاع میترســید یــا ســابقهی بیمــاری قلبــی دارد ،بــه هیــچ وجــه آن را توصیه
نمیکنیــم .بــا ایــن وجــود بــه خصــوص هنــگام بــه پــرواز درآمــدن در دل همــه کمــی ایجــاد
تــرس میکنــد ،امــا پــس از اوج گرفتــن بــدون شــک از آرامشــی کــه تجربـه خواهیــد کــرد،
پشــیمان نمیشــوید.
تماشــای جزیــرهی کیــش از چشــماندازی متفــاوت قطعــا ارزشــش را خواهــد داشــت.
غواصــی ،کیبیلســواری ،فالیبــورد و قایقســواری از جملــه دیگــر تفریحــات آبــی جزیــرهی
کیــش هســتند کــه نبایــد از دســت بدهیــد.
اسکله تفریحی کیش
اســکلهی تفریحــی کیــش بــا طــول  ۴۳۷متــر و عــرض  ۱۸متــر بــا ســاختاری چوبــی
احــداث شــده اســت و همانطــور کــه از اســمش مشــخص اســت ،اختصــاص بــه تفریــح
و ســرگرمی دارد .باشــگاه بولینــگ ،ســینما  ۴بعــدی ،کلــوپ تفریحــات دریایــی ،کافههــا،
رســتورانها و مراکــز تفریحــی دلیلــی بــر ایــن ادعــا هســتند .ایــن اســکله اغلــب جوانــان را
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بــه ســمت خــود جــذب میکنــد .تماشــای
دریــا ،غــروب آفتــاب ،الکپشــتهای
دریایــی و دلفینهــا ،پرنــدگان دریایــی ،و بــه
خصــوص ماهیگیــری از جملــه جذابتریــن
تفریحاتــی هســت کــه میتوانیــد بــه آنهــا
بپردازیــد.
چطور به کیش برویم
ً
همــان طــور کــه حتمــا میدانیــد کیــش یــک
جزیــره اســت و هیــچ راه زمینــی مســتقیمی
بــه آن وجــود نــدارد .با ایــن حال بـرای رفتن
بــه کیــش ،گزینههــای مختلفی پیــش روی
شماســت .اولیــن روش کــه بهتریــن آن
هــم هســت اســتفاده از پــرواز مســتقیم بــه
کیــش اســت کــه از بیشــتر شــهرهای ایـران
در طــول هفتــه انجــام میشــود .مثــ ً
ا از
تهــران بــا یــک پــرواز  ۱ســاعته میتوانیــد

خیلــی ســریع بــه کیــش برســید .امــا
روشهــای دیگــری نیــز وجــود دارد .مثـ ً
ا از
طریــق راه زمینــی یــا حتــی قطــار میتوانیــد
خــود را از شــهرتان بــه بنــدر عبــاس ،بنــدر
لنگــه و یــا بنــدر آفتــاب برســانید و از آنجــا با
اســتفاده از اتوبوسهــای دریایــی بــه کیــش
برویــد.
هتلهای کیش
در کیــش ماننــد ســایر شــهرهای ایــران
امــکان چــادر زدن وجــود نــدارد .پــس
ً
حتمــا بایــد قبــل یــا هنــگام ورود بــه
جزیــره یــک اتــاق رزرو کنیــد .در اینجــا
بــا گزینههــای بســیار متنوعــی روبــهرو
هســتید؛ کــه بــر اســاس عالقــه و هزینــه کــه
میخواهیــد انجــام دهیــد میتوانیــد یکــی
از هتلهایــش را انتخــاب کنیــد.
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حمل و نقل در کیش
امــا زمانــی کــه هتــل خــود را بگیریــد .بعــد
از آن میتوانیــد گشــت و گــذار در شــهر را
شــروع کنیــد .بـرای ایــن کار نیــاز اســت کــه
سیســتم حمــل و نقــل عمومــی در کیــش
را بشناســید .او ًال جزیــره مکانــی بســیار
مناســب بــرای دوچرخــه ســواری اســت.
شــما میتوانیــد خیلــی از مســیرهای خــود
را بــا دوچرخــه برویــد و از ایــن کار لــذت
ببریــد .امــا روشهــای دیگــری نیــز وجــود
دارد .درون جزیــره تاکســیهای زرد رنــگ
خطــی اســتفاده کنیــد.
اگــر نفـرات شــما زیــاد باشــید میتوانیــد از
ونهــا اســتفاده کنیــد.
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اجاره خودرو در کیش
امــا روش دیگــری کــه میتوانیــد در کیــش
رفــت و آمــد کنیــد ،اجــاره اتومبیل اســت .در
ایــن جزیــره انــواع خودروهــای خارجــی و
مــدل بــاال بـرای کرایــه بــه صــورت ســاعتی و
روزانــه در اختیــار متقاضیــان قـرار میگیــرد.
شــما بایــد بـرای ایــن کار گواهی نامه داشــته
باشــید .همچنیــن یــک چــک یا ســفته برای
ضمانــت خــودرو نیــز در اختیار شــرکت اجاره
دهنــده قـرار دهیــد.
رستورانهای کیش
همیشــه یکــی از جذابتریــن بخشهــای
ســفر ،رفتــن بــه رســتورانهای شــیک و

مدرنــی اســت کــه یــک حــس متفــاوت از
غــذا خــوردن را بــه شــما میدهنــد .شــما
عــاوه بــر اینکــه میتوانیــد در هتلهــا غــذا
بخوریــد ،در کل جزیــره نیــز گزینههــای
فراوانــی وجــود دارد کــه بــا منوهــای
مختلــف میتوانــد هــر ســلیقه غذایــی را
راضــی کنــد .جزیــره کیــش دارای صدهــا
رســتوران؛ فســت فــود و غذاخوریهــای
متنوعــی اســت کــه بنــا بــه ســلیقه خــود
میتوانیــد از آنهــا اســتفاده کنیــد.
خرید از کیش
پامــا هرکســی بــه کیــش ســفر کــرده حتمــاً
بخــش مهمــی از ســفرش را بــه خریــد از

ایــن جزیــره فــوق العــاده اختصــاص داده.
کیــش ،چــون یکــی از مناطــق آزاد تجــاری
ایـران اســت .محصــوالت خارجــی جذابی در
آن پیــدا میشــود کــه شــاید در نقــاط دیگــر
کشــور بــه ســختی یافــت شــود .همیــن امر
جذابیــت خریــد از جزیــره کیــش را چنــد
برابــر میکنــد .شــما هــم در ســفر خــود
اگــر میخواهیــد خریــد کنیــد میتوانیــد
از مهمتریــن مراکــز خریــد کیــش از جملــه
هایپرمارکــت کیــش ،مرکــز خریــد دامــون،
بــازار مرواریــد کیــش ،بــازار زیتــون ،بــازار
مریــم ،بــازار پردیــس  ،۱بــازار پردیــس
 ،۲مرکــز تجــاری ســارینا و مرکــز تجــاری
دیپلمــات خریــد خــود را انجــام دهیــد.
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تفریحات کیش
امــا در کیــش میتوانیــد از تجربــه تفریحات
مختلــف لــذت ببریــد .یکــی از جذابتریــن
آنهــا پــارک آبــی اوشــن اســت کــه در
فضایــی بــزرگ و محیطــی روبــاز ســاخته
شــده اســت .بعــد از آن میتوانیــد بــه
پیســت باگــی کیــش برویــد تــا کمــی
در منطقــه کویــری ایــن جزیــره ماشــین
ســواری کنیــد .از دیگــر تفریحاتــی کــه
میتوانیــد در کیــش انجــام بدهیــد بانجــی
جامپینــگ ،پــرواز بــا پاراگالیــدر ،غواصــی،
فــای بــرد ،جایــرو کوپتــر ،کارتینــگ ،جــت
اســکی ،ســاحل خصــوص بانــوان ،بیــگ بال
و کشــتیهای تفریحــی اســت.

دیدنیهای کیش
امــا جاذبههــای کیــش فقــط بــه تفریحــات
و اماکــن ذکــر شــده در ایــن مقالــه محــدود
نمیشــود .شــما در ایــن جزیــره میتوانیــد
از اماکــن جذابــی ماننــد بوســتان آهــوان،
اســکله ،خانــه بومیــان ،گــذر هنرمنــدان،
آب انبــار ،پارکهــای ســاحلی ،پــارک
دلفینهــا ،خانــه عیانــی و دیگــر مناطــق
دیدنــی آن دیــدن کنیــد.
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