
گیال ستا طبیعت گر مسیرها 

 جابه ها مو باید مسیر  شهرستا نا منطقه  یف

 شهر تایخی ماسوله -طبیعت یبا ماسوله ماسوله-فومن-شت فومن ماسوله 1

2 خا شت فومن قلعه-فومن-خا قلعه خا یخی قلعهتا   مسیر جنگلی 

 بشا -طبیعت یبا منطقه جا ماسوله -فومن-شت فومن بشا گیلوند 3

4  خربشاشت فومن بو- بو -ماسوله منطقه خر یبا طبعت- بشا- یخی ماسولهتا شهر 

5 لسبلنگا اماس 
مناطق جنگلی -با سبز ماسا-ماسا-شت

چسلی-گنذ ییال- لسبلنگا 
سبز ماسا مرتع -با یبا شتها  ی جنگلها

 بقعه شالما-منطقه

 ماسا سب یسه 6
مناطق جنگلی -با سبز ماسا-ماسا-شت
چسلی-گنذ ماسوله خانی -ییال ستا- 

 سب یسه

سبز ماسا با-   منطقه یبا جنگل ها
 بقعه شالما -خانه

 ماسا غا یشو 7
مناطق جنگلی -با سبز ماسا-ماسا-شت
چسلی-گنذ ی -ییال غا  شو( پیا

 ساعته ) 2

سبز ماسا منطقه  -با یبا بقعه  -جنگل ها
 غا یشو   -شالما

8 لما نهتالش گر 
سه  سالم به  -منطقه گیسو-شت

خلخا- لما نهگر 
پا جنگلی   -طبیعت کوهستانی  جنگلی منطقه
ساحل گیسو 

9 مریا  لر  تالش 
ییال  لر  -لشتا -منطقه گیسو- شت

مریا  
ساحل گیسو  جنگل- تو-  مجدکا سر- 

 طبیعت ییالقی یبا  مرتع سرسبز منطقه

10 شت تالش سوباتا- تالش -منطقه گیسو- سوباتا 
ساحل گیسو  جنگل- طبیعت  -قلعه لیسا

 کوهستانی  مرتعی منطقه

11 یلما سیاهکل 
 -سپیلی -لونک -تی تی  -سیاهکل -شت

یلما 

   -چشمه الیخانی -لونک -کانسر تی تی 
منطقه ییالقی  -حما تایخی یلما- سپیلی 

یلما 

12  نشهرضو 
 -سه هی پونل -تا با-نزلی -شت

 شند- سکه-    
با ساحل تا-   جنگلی بکر  طبیعت کوهستانی

 چشمه ها منطقه

 ضونشهر شت من 13
 -سه هی پونل -تا با-نزلی -شت

 شند- سکه-  مسجد - من شت 
با ساحل تا-   جنگلی بکر  طبیعت کوهستانی

 چشمه ها  بشا منطقه



 ضونشهر ندنه 14
 -سه هی پونل -تا با-نزلی -شت

 شند- سکه-  مسجد - نهند 
با طبیعت -ساحل تا   جنگلی بکر  کوهستانی

 محد ها باستانی -چشمه ها منطقه

15 یسا بشا نشهرضو شت- سر منطقه پر یبا طبیعت- بشا 

16 صومعه  تنیاشت سر-  میخ -صومعه گو- جنگلی منطقه تنیا یبا طبیعت- تنیا غا 

 شفت مامز برهیم 17
 -مز سحاما -چوبر -شفت -شت

 مامز برهیم
 -طبیعت یبا کوهستانی بهمر جنگل  خانه

 بقا متبرکه

18  بشا شت شفت- کش-شفت خر-بشا منطقه یبا طبیعت- بشا 

 ملش هلوشت 19
 -کومله -هلوشت -طاقو-الهیجا- شت

لنگر شت -لیالکو الهیجا 
  جنگل کوهستانی منطقه بهمر یبا طبیعت

 چشمه  معدنی لو- خانه

20 کاملش بلو 
 -کومله -بلوکا-طاقو-الهیجا- شت

لنگر شت -لیالکو الهیجا 
  جنگل کوهستانی منطقه بهمر یبا طبیعت

 خانه

 لنگر خرما 21
 -کومله -خرما-طاقو-الهیجا- شت

 الهیجا شت -و لنگرلیالک
  جنگل کوهستانی منطقه بهمر یبا طبیعت

 خانه

 ستیل ستا -تالش-شت ستا تاال ستیل  22
جنگلی گیسو پا- یل -قلعه لیسالوند تاال-  

 ستیل

 ستا بی بی یانلو 23
بی بی  -منطقه حیر- ستا -تالش -شت

 یانلو

جنگلی گیسو پا-   کوهستانی یبا طبیعت
بشا  جنگلی منطقه-   یر بین مر  یدبا

چا ستا متد  بایجا-  ساحل صد- 
چه ساحلی -بهشت کاکتوسابا 

24 بوجا ستانه تاال 
 -تاال بوجا -بند کیاشهر-خما- شت

با میرکالیه-عسگر چمخاله -تاال- 
لنگر- شت -الهیجا  

بوجا تاال- با منطقه ساحلی جنگلی عسگر- 
 ساحل چمخاله-تاال میر کالیه

25 السر شت کالچا- الهیجا- کالچا- ال سر-  
پا  -چشمه مکش -طبیعت یبا منطقه
 ساحل سر -چابکسر

 کالچا شوئیل 26
  -یا  سجیر -سفید -کالچا-شت

 شوئیل
طبیعت کوهستا -سفیدسجیر  یا یبا نی- 

 طبیعت یبا منطقه شوئیل

 نزلی -شت نزلی تاال نزلی 27
 -ساحل جفر  -تاال نزلی -سکله قایقرنی

 ساحل حاجی بکند 

28 ما با 
 -بر سر -ما -جیرند -منجیل -شت

با ستم- شت 
گل سوسن  -چشمه  معدنی ما  -سر هریل

چلچر 



 با بر سر 29
 -ستم با- مامز هاشم -سر- شت

 نصفی -بر سر
جنگلی سر هاشم -پا مامز طبیعت  -بقعه
  -تپه باستانی مالیک -یبا بر سر

 با سالنسر 30
  -نصفی-ستم با- مامز هاشم -شت

 ساالنسر
 تپه -پا جنگلی ساالنسر -بقعه مامز هاشم

 مو میر ستایی -باستانی مالیک

 با نقله بر 31
با ستم-  شهر ستا-  مناطق طبیعی

 طر ستا
پا جنگلی -مامز شهر -طبیعت یبا منطقه

 سر  مو میر ستایی

32 شهید شا با 
 -یلما- سپیلی -لونک -سیاهکل -شت

شهید شا-   شت شیسی-  ستم
با- شت 

طبیعت ییالقی منطقه  بقعه شا-  یلما  -لونک
 شهید 

     

 




