ﺑﺮﭘﺎﯾ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻮﻧﺴﻮن از  ۲۴ﺗﺎ  ۲۹ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﺎم ﺧﺎﺻ از ﺳﺎل ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﺸﻦ ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آن ،ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻠﻮﭼ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮم ،ﭼﺎﺑﻬﺎر در
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در اﯾﺎم ﻣﻮﻧﺴﻮن آب و ﻫﻮای ﺧﻨ دارد ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﺮان در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺮﯾﺨ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

آب و ﻫﻮای ﻣﻮﻧﺴﻮﻧ
ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ روی اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﺎرش ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣ آورد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
از ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺮ روی درﯾﺎ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣ ﺑﺎرد؛ اﻣﺎ اﺛﺮات آن اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑ آن را ﺧﻨ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در ﺗﻌﺪﯾﻞ دﻣﺎی ﻫﻮای ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ اﺳﺘﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دارد و اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را
ﺑﺮی ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮان دﻟﭽﺴﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎی ﻫﻮای ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ  ۲۶درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺷﺎد ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮔﺮدﺷﺮان داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﺧﻮﻧﺮم و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز و ﻃﺒﯿﻌﺘ ﺑﺮ و ﺗﻤﺎﺷﺎﯾ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﺳﻪ ای و ﺧﺰه ای ،ﮐﻮه ﻫﺎی ﺣﯿﺮت اﻧﯿﺰ
ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﯾﺎ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ،آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ و ﺗﺎرﯾﺨ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺬﯾﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ
ﺟﺸﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ و ﻓﺮﻫﻨ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

ﺟﺸﻨﻮارهای ﺑﺮای ﻃﻌﻢﻫﺎی ﺑﯿﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮش رﻧ و ﻟﻌﺎب ،ﺧﻮش ﻃﻌﻢ و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﻏﺬاﻫﺎی
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﻓﺮﻫﻨ آن ﺑﺮ آﻣﺪه و ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد .ﮔﻮﺷﺖ ،ﺑﺮﻧ و ﺧﺮﻣﺎ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎﺳﺖ .ﺗﻨﻮرﭼﻪ،
ﺗﺒﺎﻫ ،ﺑﺮﯾﺎﻧ ﮔﻮﺷﺖ ،اﮐﻠﺖ ﺳﻮزی ،ﺗﺨﻼن ،ﺑﺖ ﻣﺎش ،ﮐﺮاﻫ ﻣﯿﻮ ،ﺧﻮرش دوغ ﭘﺎ ،ﻣﺎﻫﯿ ﭘ ،ﺗﯿﻤﻮش و دوﺗﯿﻨ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ
ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ،ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ ده ﻫﺎ ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﺳﻨﺘ ﺑﻠﻮﭼ ﻣ ﭘﺮدازد؛
در ﮐﻨﺎر آن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﭘﺨﺖ ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﻣﺤﻠ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ آﺷﭙﺰی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺑﻠﻮﭼ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ورک ﺷﺎپ آﻣﻮزﺷ ﻏﺬا در ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺑﻠﻮﭼ
در ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻠﻮچ ،ﺷﻌﺮ و آواز و ﺗﺮاﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد .آوازﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻠﻮچ ﺑﺎ زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﺎﺗﻨ دارد و ﺣﺎﺻﻞ
ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨ آن ﻫﺎﺳﺖ .اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘ ﻣﺤﻠ و آﺋﯿﻨ از زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی ﻣﻮﻧﺴﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻓﺮﺻﺖ آﺷﻨﺎﯾ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨ ﻏﻨ ﻣﻮﺳﯿﻘ ﻧﻮاﺣ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ را ﺧﺎﻃﺮهاﻧﯿﺰﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﯾﺎه
ﻣﯿﻼد ،ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻫﺎ و ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﻧﻮای ﻣﻮﺳﯿﻘ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ.

از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺗﺎ ﮐﺎرﻧﺎوال ﺷﺎدی
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرﻧﺎوال ﺷﺎدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻮﻣ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧ را در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﻮﻣ و ﻣﺤﻠ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

از ﺳﻮزندوزی ﺗﺎ ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ
ﭘﯿﺮاﻫﻦ زن ﺑﻠﻮﭼ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮ آوازه ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳ و ذﻫﻨ ﺳﻮزن دوزی روی آن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮاث آﺑﺎ و اﺟﺪادی ﻣ ﻣﺎﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ از ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺑ ﻧﻈﯿﺮ و زﯾﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ
و ﺳﻮﻏﺎت ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻬﺮ ﻣﻠ ﺳﻮزن دوزی )اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ( دﯾﺪن و
ﺳﻮﻏﺎت زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﻮزن دوزی زﯾﺒﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .روﺳﺘﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﺳﻔﺎل )ﮐﻠﭙﻮرﮔﺎن( ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﻏﺎﺗ ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ .ﺧﺎﻣﻪدوزی ،ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺼﯿﺮی ﺧﺎص ،آﯾﻨﻪدوزی ،ﺳﻪدوزی ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺤﻠ و ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ درﯾﺎﯾ از دﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎری ﺧﻮﺑ از اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮج ﺳﻮاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
اﯾﺮان ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﺳﺎﺣﻞ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب دارد اﻣﺎ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﯾ ﻧﻘﻄﻪ از اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻮج ﺳﻮاری دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ
روﺳﺘﺎی “رﻣﯿﻦ” در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۲زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﺎﻧﻢ “اﯾﺴ ﺑﺮﯾﺘﻮن” ،ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﻣﻮج ﺳﻮاری اﯾﺮﻟﻨﺪ و از ﻣﺮوﺟﺎن ﻣﻮج ﺳﻮاری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ،اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻮج ﺳﻮاری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮﻓﺎ ﺷﺪ .ﻋﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ

اﻣﻮاج ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻓﺼﻞ ﻣﻮج ﺳﻮاری در ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر از اواﯾﻞ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻣﻬﺮ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻮج ﺳﻮاری ﯾ دﯾﺮ از زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﻧﺴﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ورزش ﻫﯿﺠﺎن
اﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺧﺮﯾﺪی ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ در اﯾﺎم ﺟﺸﻨﻮاره از ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرت ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺮﻋﻪ
ﮐﺸ را اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﭘﺎﺳﺎژ اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﭘﺎﺳﺎژ ﭘﺮدﯾﺲ ،ﭘﺎﺳﺎژ ﺗﯿﺲ ،ﭘﺎﺳﺎژ ﻓﺮدوس ،ﭘﺎﺳﺎژ ﺻﺎﻟﯾﺎر و ﭘﺎﺳﺎژ ﺻﺪف از ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎی ﻣﻄﺮح
در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮب از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
راهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﭘﺮوازﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺴﺮ ﻫﻮاﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮاﯾ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﭘﺮواز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﯿﻦ  ۱۱۰ﺗﺎ  ۱۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﭘﺮواز ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ،ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﯾﺎ زاﻫﺪان  ۳ﺗﺎ
 ۳ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ از راه زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﻄﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﺮ روز از ﺗﻬﺮان ،ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ زاﻫﺪان ﻣروﻧﺪ و ﺑﺮﻣﮔﺮدﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ از ﻣﺒﺪا ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮ روز اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﺑﻪ زاﻫﺪان ﻣروﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻮدن راه ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ
اﻗﺎﻣﺖ را در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ و از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻢ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

