
متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

                      شناسه مسیرهاي عمومی گردشگري مذهبی استان گیالن
     معاونت گردشگري

فاصله به کیلومتر:254مقصد :رودسرجواهر دشتمبدا:آستارامسیر :آستارا- رودسر

فاصله به کیلومتر:270

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :بقاع سید مبین و سید معین ، سید نصیر کیا  وکوته ابو جعفر ثار حسین، پل تاریخی تمیجان ، قلعه بند بن ، گنبد هشت ضلعی پیر محله
طبیعی: سفید اب و رحیم آباد ، سروالت ، جواهر دشت، سواحل زیبا ،  چشمه سجیران ، دهکده ییالقی شوییل، لسبو، پارك ساحلی هللا رود،

سایر :بامبوبافی،  کوزه گري حصیربافی، ، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم،

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر : لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، کوچصفهان، آستانه، الهیجان، لنگرود ، رودسر

فرهنگی :  حمام آق اولرکاخ سردارامجد - قلعه لیسار-سلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ،آقاسیدجالل الدین اشرف، آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث 

روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ محتشم، آرامگاه دکترمعین، مسجد جهار پادشاهان ،  شیخ زاهد گیالنی ،  آقا سید محمد ، بقعه مالط،سید معین و سید مبین

طبیعی: سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک پل خشتی وپل 
سفید منطقه حفاظت شده بوجاق پارك جنگلی بندر کیاشهر وروستاي صفري بسته بام سبز غار شیخانبر چشمه آب معدنی سجیران

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي رودسر:فیتوره- اشکن تره- چواش تر- گل در چمن - ماهی گردابیج،بازار هفتگی:یک شنبه مناطق نمونه گردشگري: جواهر دشت -زیار- سفید آب و سجیران- کالچاي - له له 
رود- مناطق ساحلی دامن لنگه- چابکسر-شوءیل، روستاي هدف:سفید آب و حسن سرا

مقصد :سروالت چابکسرمبدا:آستارامسیر :آستارا- سروالت



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

فاصله به کیلومتر:232

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی ::بقاع سید مبین و سید معین ، سید نصیر کیا  وکوته ابو جعفر ثار حسین، پل تاریخی تمیجان ، قلعه بند بن ، گنبد هشت ضلعی پیر محله
طبیعی: :سفید اب و رحیم آباد ، سروالت ، جواهر دشت، سواحل زیبا ،  چشمه سجیران ، دهکده ییالقی شوییل، لسبو، پارك ساحلی هللا رود،

سایر :سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، کوچصفهان، آستانه، الهیجان، لنگرود ، رودسر ، چابکسر

فرهنگی :امامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ،آقاسیدجالل الدین اشرف، آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث 

روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ محتشم، آرامگاه دکترمعین، مسجد جهار پادشاهان ،  شیخ زاهد گیالنی ،  آقا سید محمد ، بقعه مالط،سید معین و سید مبین

طبیعی:  سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک پل خشتی وپل 
سفید منطقه حفاظت شده بوجاق پارك جنگلی بندر کیاشهر وروستاي صفري بسته بام سبز غار شیخانبر چشمه آب معدنی سجیران

سایر::سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي کالچاي: خشکابیج- چواش تره- فسنجان- سیر قلیه- شیرین  بازار هفتگی:پنج شنبه ،کالچاي جزء مناطق نمونه گردشگري است.  .

مقصد :سیاهکلمبدا:غار لو علی ( زاکام) مسیر :آستارا
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متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:186

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :بقاع سید اسماعیل و سید ابراهیم، سید محمد صالح، سید احمد سید حسین امامزاده تودار تی تی کاروانسرا ، حمام تاریخی دیالمان ، غار علی لو ، پناهگاه سنگی گیالر کش

طبیعی:کوه درفک، دیلمان و اسپیلی ، چشمه آب معدنی الریخانی، منطقه آغوزي، آبشار با با ولی ، غار اسپهبدان ،

سایر :سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، کوچصفهان، آستانه، الهیجان

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد - قلعه لیسار-سلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ،آقاسیدجالل الدین اشرف، آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث 

روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ محتشم، آرامگاه دکترمعین، مسجد جهار پادشاهان ،  شیخ زاهد گیالنی ،

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک پل خشتی وپل 
سفید منطقه حفاظت شده بوجاق پارك جنگلی بندر کیاشهر وروستاي صفري بسته بام سبز غار شیخانبر

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

 غذاي سیاهکل :ته بریان ، مرغ ترش  شیرین خورشت ،

مقصد :شفتمبدا:آستارامسیر :آستارا-سیاه مزگی
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متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:151

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی ::بقعه امامزاده ابراهیم وبابارکاب وآقاسیدشریف ونهزم بازارهاي هفتگی دوشنبه بازارشفت ویکشنبه بازار چوبر
طبیعی:مناطق سیاه مزگی - چنار رودان- پارك جنگلی چوبر - آبشار دودوزن - مناطق ییالقی امام زاده ابراهیم و امامزاده اسحاق

حصیر بافی - مجسمه سازي - برنج کاري - صیفی کاري

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، پونل ، صومعه سرا ، فومن ، شفت

فرهنگی : حمام آق اولر-کاخ سردارامجد - قلعه لیسار-سلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ،پیر جلودار ،قلعه رودخان،با با رکاب

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان ، آبشار دودوزن، پارك جنگلی چوبر

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي شفت: باکله، سبزي تره ، سیب زمینی تره ، سیر واویج،برنج دوشاب،بازارهفتگی : دوشنبه مراسم آیینی : جشن خرمن الفند بازي، روستاي امامزاده ابراهیم ، امامزاده اسحاق، چماچاه و جیرده از 
روستاهاي هدف گردشگري  و همچنین 3 منطقه : منطقه کوهستانی جنگلی امام زاده ابراهیم  ، منطقه کوهستانی جنگلی سیاه مزگی  و منطقه جلگه اي -کوهپایه مژدهه (چماسرا) جزء مناطق نمونه 

مقصد :گسکرمبدا:آستارامسیر :آستارا-صومعه سرا

مکان هاي اصلی 
مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، پونل ، صومعه سرا



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
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بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی
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دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:151

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی ::مزار بی بی فاطمه بقعه آقاسیدجعفر واقاسیدمهدي وامامزاده سلمان وجالل الدین وپیرولی خانوآقاسیدزکی مناره آجري گسکر بازارهفتگی یکشنبه
طبیعی: غارنارنج پرتنیان -تاالب هاي نرگستان هندخاله سیاه درویشان- باغ هاي چاي ومزارع توتون وابریشم- مناره گسکر

سایر :تولید تابلوهاي مینیاتور - مروارید بافی - توتون -کلوچه

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري گسکرّ،

طبیعی::سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان ،

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي صومعه سرا:جوزن تر ه ،ترش کباب، سیر واویج، ضیابر حلوا،بازار هفتگی : یک شنبه  مناطق نمونه  گردشگري: منطقه ساحلی تاالبی باقال کش ، منطقه کو هپایه تنیان، منطقه کوهپایه جنگلی 
سیاه کوه   ذالر  .

مقصد :تنیانمبدا:آستارامسیر :آستارا- صومعه سر ا

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، پونل ، صومعه سرا

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري گسکرّ،



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:238

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی ::مزار بی بی فاطمه بقعه آقاسیدجعفر واقاسیدمهدي وامامزاده سلمان وجالل الدین وپیرولی خانوآقاسیدزکی مناره آجري گسکر بازارهفتگی یکشنبه
طبیعی: غارنارنج پرتنیان تاالب هاي نرگستان هندخاله سیاه درویشان باغ هاي چاي ومزارع توتون غار  تنیان

سایر :تولید تابلوهاي مینیاتور - مروارید بافی - توتون -کلوچه

پیرامونی طول 
مسیر

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان ،

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي صومعه سرا:جوزن تر ه ،ترش کباب، سیر واویج، ضیابر حلوا،بازار هفتگی : یک شنبه  مناطق نمونه  گردشگري: منطقه ساحلی تاالبی باقال کش ، منطقه کو هپایه تنیان، منطقه کوهپایه جنگلی 
سیاه کوه   ذالر  .

مقصد :آبشار شاه نشینمبدا:آستارامسیر :آستارا- الهیجان

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، کوچصفهان، آستانه، الهیجان

فرهنگی :مامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ،آقاسیدجالل الدین اشرف، آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث 

روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ محتشم، آرامگاه دکترمعین،



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:156

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :شیخ زاهد گیالنی - مسجد چهار پادشاهان- موزه چاي- مسجد اکبریه - حمام گلشن
طبیعی: آبشار شاه نشین -تله کابین -بام سبز - استخر - تاالب امیر کلبایه -

سایر ::سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی- کلوچه -چاي

پیرامونی طول 
مسیر

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک پل خشتی وپل 
سفید منطقه حفاظت شده بوجاق پارك جنگلی بندر کیاشهر وروستاي صفري بسته بام سبز غار شیخانبر

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

شهر الهیجان بعنوان شهرستان نمونه گردشگري جهان اسالم معرفی گشته است . پناهگاه حیات وحش امیر کالیه در 30 کیلومتري الهیجان قرار دارد. از عمده ترین پستانداران و پرندگان این منطقه 
شنگ،راسو وشغال،مرغابی،چنگر،اگرت می باشد.غذاهاي الهیجان :ته بریان ، مرغ ترش  شیرین خورشت ، کلوچه الهیجان  روستاي هدف:گمل -حسن بکنده . .

مقصد :بلوردکانمبدا:آستارامسیر :آستارا-املش

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، کوچصفهان، آستانه، الهیجان، رودسر ، املش

فرهنگی :امامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ،آقاسیدجالل الدین اشرف، آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث 

روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ محتشم، آرامگاه دکترمعین، مسجد جهار پادشاهان ،  شیخ زاهد گیالنی ،  آقا سید محمد ، بقعه مالط،سید معین و سید مبین



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:165

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :بقعه آقاسیدابراهیم وآقاسید اسماعیل بقعه چهارتن ازسالطین کیایی خانه هاي صوفی بقعه باباجان دره کجید امامزاده آقاسیدجمال الدین کامرودکجید سرتربت برج تاریخی 
میل امام

طبیعی:  تاالب زیباي زربیجار غارلیاروي منطقه زیباي ییالقی وباغات چاي منطقه ییالقی هلودشت بلوردکان

سایر :سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی- کلوچه

پیرامونی طول 
طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک پل خشتی وپل مسیر

سفید منطقه حفاظت شده بوجاق پارك جنگلی بندر کیاشهر وروستاي صفري بسته بام سبز غار شیخانبر چشمه آب معدنی سجیران

سایر: سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي املش:فیتوره- اشکن تره- چواش تر- گل در چمن - ماهی گردابیج،بازار هفتگی:شنبه

مقصد :ماسالمبدا:آستارامسیر : آستارا- مشهد میرزا

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، پونل ، ماسال

فرهنگی :امامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان،

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :بقعه شالماء، میر محله ماسال، قلعه کول، آرامگاه آقاسیدرضا، امامزاده خندیله پشت، منطقه باستانی اسب ریسه
طبیعی: ییالقات خندیله پشت، تالرگاه، رشته پشت،اولسبلنگاه، چسلی، شالماء، مولومه بند

سایر :نازك کاري، خراطی چوب تولیدات دستبافت پشمی شال بافی

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي ماسال : حکل پلو ، شیرین قلیه، سیر داغ، جیگر خورشت، ووزناز، بازار ماسال: شنبه   د ر این شهرستان روستاي چسلی از روستاهاي هدف گردشگري و همچنین 3 منطقه : منطقه کوهستانی جنگلی  
اسب ویسه ، منطقه کوهپایه جنگلی اولسبلنگاه ، منطقه کوهپایه جنگلی بام سبز ماسال جزء مناطق نمونه گردشگري می باشد.   .

مقصد :ماسالمبدا:آستارامسیر :آستارا-ماسال

فرهنگی :بقعه شالماء، میر محله ماسال، قلعه کول، آرامگاه آقاسیدرضا، امامزاده خندیله پشت، منطقه باستانی اسب ریسه

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، پونل ، ماسال

فرهنگی :امامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان،

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار

سایر:



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:160

طبیعی: ییالقات خندیله پشت، تالرگاه، رشته پشت،اولسبلنگاه، چسلی، شالماء، مولومه بندجاذبه هاي مقصد

سایر :نازك کاري، خراطی چوب تولیدات دستبافت پشمی شال بافی

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي ماسال : حکل پلو ، شیرین قلیه، سیر داغ، جیگر خورشت، ووزناز، بازار ماسال: شنبه   د ر این شهرستان روستاي چسلی از روستاهاي هدف گردشگري و همچنین 3 منطقه : منطقه کوهستانی جنگلی  
اسب ویسه ، منطقه کوهپایه جنگلی اولسبلنگاه ، منطقه کوهپایه جنگلی بام سبز ماسال جزء مناطق نمونه گردشگري می باشد.   . .

مقصد :یخچال طبیعی ملجامبدا:آستارامسیر :آستارا-املش

فرهنگی ::بقعه آقاسیدابراهیم وآقاسید اسماعیل بقعه چهارتن ازسالطین کیایی خانه هاي صوفی بقعه باباجان دره کجید امامزاده آقاسیدجمال الدین کامرودکجید سرتربت برج تاریخی 
میل امام

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، کوچصفهان، آستانه، الهیجان، املش

فرهنگی :امامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ،آقاسیدجالل الدین اشرف، آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث 

روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ محتشم، آرامگاه دکترمعین، مسجد جهار پادشاهان ،  شیخ زاهد گیالنی ، آقا سید محمد مالط

طبیعی::سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک پل خشتی وپل 
سفید منطقه حفاظت شده بوجاق پارك جنگلی بندر کیاشهر وروستاي صفري بسته بام سبز غار شیخانبر

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:240

طبیعی: تاالب زیباي زربیجار غارلیاروي منطقه زیباي ییالقی وباغات چاي منطقه ییالقی هلودشت بلوردکان :جاذبه هاي مقصد

سایر :سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي املش:فیتوره- اشکن تره- چواش تر- گل در چمن - ماهی گردابیج،بازار هفتگی:شنبه  .

مقصد :سیاهکلمبدا:آستارامسیر :آستاراغار اسپهبدان

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :بقاع سید اسماعیل و سید ابراهیم، سید محمد صالح، سید احمد سید حسین امامزاده تودار تی تی کاروانسرا ، حمام تاریخی دیالمان ، غار علی لو ، پناهگاه سنگی گیالر کش
طبیعی: کوه درفک، دیلمان و اسپیلی ، چشمه آب معدنی الریخانی، منطقه آغوزي، آبشار با با ولی ، غار اسپهبدان ،

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، کوچصفهان، آستانه، الهیجان

فرهنگی :امامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ،آقاسیدجالل الدین اشرف، آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث 

روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ محتشم، آرامگاه دکترمعین، مسجد جهار پادشاهان ،  شیخ زاهد گیالنی ،

طبیعی::سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک پل خشتی وپل 
سفید منطقه حفاظت شده بوجاق پارك جنگلی بندر کیاشهر وروستاي صفري بسته بام سبز غار شیخانبر

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فاصله به کیلومتر:

سایر :سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاي سیاهکل :ته بریان ، مرغ ترش  شیرین خورشت ،  .بازار هفتگی :دوشنبه

مقصد :بوجاقمبدا:آستارامسیر :آستارا- کیاشهر

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :آرامگاه دکترمعین،
طبیعی: منطقه حفاظت شده بوجاق پارك جنگلی بندر کیاشهر وروستاي صفري بسته

سایر :سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، کوچصفهان، آستانه، کیاشهر

فرهنگی :امامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ،آقاسیدجالل الدین اشرف، آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث 

طبیعی::سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک پل خشتی وپل 
سفید منطقه حفاظت شده بوجاق پارك جنگلی بندر کیاشهر

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل



فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فاصله به کیلومتر:270

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

 غذاهاي کیاشهرنار پته ، اشکنه ، آغوز کوکو، باقال فسنجان،  کولی بیج نان، نان کشتا  ، بازار آستانه :دوشنبه،  1 روستاي  انبار سر و دستک  از روستاهاي هدف گردشگري و همچنین منطق  ساحلی بوجاق ، 
عسگر آباد و منطقه نمونه گردشگري مذهبی آستانه اشرفیه جزء 3 منطقه نمونه گردشگري می باشد.         .

مقصد :سد منجیلمبدا:آستارامسیر :آستارا-منجیل

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :امام زاده طاهر - امام زاده بیورزین
طبیعی:در خت سرو هرزویل - چشمه آب گرم ماست خور - ییالق آغوز بن - سد سپید رود

سایر :خراطی چوب - نمد مالی پشم ریسی

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :آستارا - لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، رستم آباد - رودبار - منجیل

فرهنگی :امامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ، ، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ محتشم،امام 

زاده طاهر - امام زاده بیورزین

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک جنگل سراوان سد 
تاریک

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل



فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

فاصله به کیلومتر:

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي منجیل :سیر داغ- مورچه خورشت- سیا خورشت- قیسی خورشت،بازارهفتگی:

مقصد :آب گرم ماست خورمبدا:آستارامسیر :آستارا-منجیل

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی ::امام زاده طاهر - امام زاده بیورزین
طبیعی: :در خت سرو هرزویل - چشمه آب گرم ماست خور - ییالق آغوز بن - سد سپید رود

سایر :خراطی چوب - نمد مالی پشم ریسی

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر:آستارا - لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، رستم آباد - رودبار - منجیل

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري گسکرّ، 
آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ 

محتشم،امام زاده طاهر - امام زاده بیورزین

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک جنگل سراوان سد 
تاریک

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

امکانات و 
تسهیالت طول 



درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فاصله به کیلومتر:60

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

تسهیالت طول 
مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي منجیل :سیر داغ- مورچه خورشت- سیا خورشت- قیسی خورشت،بازارهفتگی:  .

مقصد :منطقه الماس و کرمانمبدا:آستارامسیر :آستارا- تالش

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه
طبیعی: منطقه الماس و کرمان- آبشار ویسادار -سواحل زیبا

سایر :سفال وسرامیک سازي، شال بافی  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی،، برنج،  ماهی عسل

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :آستارا - لوندویل، حویق ، هشتبر

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار

سایر:سفال وسرامیک سازي، شال بافی  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی،، برنج،  ماهی عسل

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر



فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

فاصله به کیلومتر:238

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي تالش: مورچه قلیه- وزپته- لونگی بادمجان- ماهی شکم پر-بازار هفتگی تالش:پنج شنبه 1 روستاي  آق اولر – مریان از روستاهاي هدف گردشگري و همچنین 7 منطقه  منطقه کوهستانی آق اولر و 
مریان ، منطقه کوهستانی جنگلی الماس ، منطقه ساحلی جوکندان ، منطقه کوهستانی سراگاه ، منطقه کوهستانی سوباتان  ، منطقه ساحلی جنگلی گیسوم ، منطقه ساحلی لیسار جزء مناطق نمونه گردشگري 

مقصد :تاالب کیا کالیهمبدا:آستارامسیر :آستارا-لنگرود

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی ::بقعه آقاسیدابراهیم وآقاسید اسماعیل بقعه چهارتن ازسالطین کیایی خانه هاي صوفی بقعه باباجان دره کجید امامزاده آقاسیدجمال الدین کامرودکجید سرتربت برج تاریخی 
میل امام-پل آجري بلوردکان- قلعه دیزبن - خانه هاي منجم باشی

طبیعی:  تاالب کیا کالیه- پارك فجر - ییالق هلودشت - پارك جنگلی مریدان-منطقه لیال کوه - پارك جنگلی خرما -

سایر ::سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی تولید مرکبات

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، کوچصفهان، آستانه، الهیجان،لنگرود، املش

فرهنگی :امامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ،آقاسیدجالل الدین اشرف، آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث 

روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ محتشم، آرامگاه دکترمعین، مسجد جهار پادشاهان ،  شیخ زاهد گیالنی ، آقا سید محمد مالط

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک پل خشتی وپل 
سفید منطقه حفاظت شده بوجاق پارك جنگلی بندر کیاشهر وروستاي صفري بسته بام سبز غار شیخانبر

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت مقصد

 .

طبیعی: تاالب کیا کالیه- پارك فجر - ییالق هلودشت - پارك جنگلی مریدان-منطقه لیال کوه - پارك جنگلی خرما -

سایر :سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی تولید مرکبات

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، کوچصفهان، آستانه، الهیجان،لنگرود، املش

فرهنگی :امامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ،آقاسیدجالل الدین اشرف، آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث 

روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ محتشم، آرامگاه دکترمعین، مسجد جهار پادشاهان ،  شیخ زاهد گیالنی ، آقا سید محمد مالط
طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک پل خشتی وپل 

سفید منطقه حفاظت شده بوجاق پارك جنگلی بندر کیاشهر وروستاي صفري بسته بام سبز غار شیخانبر

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

فاصله به کیلومتر:238 مقصد :خرما مبدا:آستارا مسیر :آستارا- لنگرود

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی ::بقعه آقاسیدابراهیم وآقاسید اسماعیل بقعه چهارتن ازسالطین کیایی خانه هاي صوفی بقعه باباجان دره کجید امامزاده آقاسیدجمال الدین کامرودکجید سرتربت برج تاریخی 
میل امام-پل آجري بلوردکان- قلعه دیزبن - خانه هاي منجم باشی



فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت مقصد

 .

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی ::بقعه شالماء، میر محله ماسال، قلعه کول، آرامگاه آقاسیدرضا، امامزاده خندیله پشت، منطقه باستانی اسب ریسه
طبیعی: ییالقات خندیله پشت، تالرگاه، رشته پشت،اولسبلنگاه، چسلی، شالماء، مولومه بند

سایر ::نازك کاري، خراطی چوب تولیدات دستبافت پشمی شال بافی

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، پونل ، ماسال

فرهنگی :امامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان،

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

فاصله به کیلومتر: مقصد :چسلی مبدا:آستارا مسیر :آستارا- ماسال



مالحظات

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

فاصله به کیلومتر:

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

غذاهاي ماسال : حکل پلو ، شیرین قلیه، سیر داغ، جیگر خورشت، ووزناز، بازار ماسال: شنبه   د ر این شهرستان روستاي چسلی از روستاهاي هدف گردشگري و همچنین 3 منطقه : منطقه کوهستانی جنگلی  
اسب ویسه ، منطقه کوهپایه جنگلی اولسبلنگاه ، منطقه کوهپایه جنگلی بام سبز ماسال جزء مناطق نمونه گردشگري می باشد.   . . .

مقصد :داماشمبدا:آستارامسیر :آستارا- رودبار

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :امام زاده طاهر - امام زاده بیورزین
طبیعی: :در خت سرو هرزویل - چشمه آب گرم ماست خور - ییالق آغوز بن - سد سپید رود

سایر :خراطی چوب - نمد مالی پشم ریسی- زیتون صابون

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :آستارا - لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، رستم آباد - رودبار - منجیل

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري گسکرّ، 
آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ 

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک جنگل سراوان سد 
تاریک

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد



مالحظات

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

 .

مقصد :فیلدهمبدا:آستارامسیر :آستارا- رودبار

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :امام زاده طاهر - امام زاده بیورزین
طبیعی: :در خت سرو هرزویل - چشمه آب گرم ماست خور - ییالق آغوز بن - سد سپید رود

سایر ::خراطی چوب - نمد مالی پشم ریسی زیتون - صابون

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :آستارا - لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، رستم آباد - رودبار - منجیل

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري گسکرّ، 
آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان، خانه ابریشمی، باغ 

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک جنگل سراوان سد 
تاریک

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي رودبار:سیر داغ- مورچه خورشت- سیا خورشت- قیسی خورشت،بازارهفتگی: پنج شنبه   دور اول سفر : منطقه کوهستانی بره سر و داماش ، منطقه کوهستانی جنگلی ساالنسر و شهران ، منطقه 
میان کوهی گندالت و منطقه کوهپایه اي نصفی دور دوم سفر : منطقه نمونه گردشگري رودبار   .



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:50

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

مقصد :ساحل گیسوممبدا:آستارامسیر :آستارا-تالش

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه
طبیعی:منطقه الماس و کرمان- آبشار ویسادار -سواحل زیباي گیسوم

سایر ::نازك کاري، خراطی چوب تولیدات دستبافت پشمی شال بافی

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :آستارا - لوندویل، حویق ، هشتبر

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار

سایر::نازك کاري، خراطی چوب تولیدات دستبافت پشمی شال بافی

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي تالش: مورچه قلیه- وزپته- لونگی بادمجان- ماهی شکم پر-بازار هفتگی تالش:پنج شنبه 1 روستاي  آق اولر – مریان از روستاهاي هدف گردشگري و همچنین 7 منطقه  منطقه کوهستانی آق اولر و 
مریان ، منطقه کوهستانی جنگلی الماس ، منطقه ساحلی جوکندان ، منطقه کوهستانی سراگاه ، منطقه کوهستانی سوباتان  ، منطقه ساحلی جنگلی گیسوم ، منطقه ساحلی لیسار جزء مناطق نمونه گردشگري 



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:254

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

مقصد :هلو دشتمبدا:آستارامسیر :آستارا- املش

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :گنبد هشت ضلعی  قلعه بندبن پل آجري تمیجان مسجد جامع تمیجان وقبور سادات مرعشی بقعه متبرکه بی بی سکینه بقعه سید سلیمان بقعه پیر محله رانکوه کاخ نهارخوران 
بازار هفتگی یکشنبه مراسم علم واچینی روستاي طیوال بقعه وهاب الدین روستاي شفیع آباد اشکورات

طبیعی: منطقه سفیدآب ساحل رودسر منطقه سروالت چشمه آب معدنی سجیران منطقه ییالقی جواهردشت رودخانه پل رود غارسرددره منطقه سیاهکلرود

سایر :سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی تولید مرکبات

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، انزلی، رشت ، کوچصفهان، آستانه، الهیجان،لنگرود، املش

فرهنگی :امامزاده  حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري 
گسکرّ،آقاسیدجالل الدین اشرف، آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، میزاکوچک، موزه میراث 

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان باغ محتشم استخر عینک پل خشتی وپل 
سفید منطقه حفاظت شده بوجاق پارك جنگلی بندر کیاشهر وروستاي صفري بسته بام سبز غار شیخانبر

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي املش: بادمجان تره- قلیه- تره-مورچه قاتق بازارهفتگی:سه شنبه هلودشت در فهرست مناطق نمونه گردشگري قرار دارد. .



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:151

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

مقصد :صومعه سرامبدا:آستارامسیر :آستارا-منطقه ساحلی باقال کش

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :مزار بی بی فاطمه بقعه آقاسیدجعفر واقاسیدمهدي وامامزاده سلمان وجالل الدین وپیرولی خان وآقاسیدزکی مناره آجري گسکر بازارهفتگی یکشنبه
طبیعی: غارنارنج پرتنیان تاالب هاي نرگستان هندخاله سیاه درویشان باغ هاي چاي ومزارع توتون وابریشم مناره گسکر

سایر :تولید تابلوهاي مینیاتور - مروارید بافی - توتون -کلوچه

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، پونل ، صومعه سرا

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري گسکرّ،

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان ،

سایر::سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي صومعه سرا:جوزن تر ه ،ترش کباب، سیر واویج، ضیابر حلوا،بازار هفتگی : یک شنبه  مناطق نمونه  گردشگري: منطقه ساحلی تاالبی باقال کش ، منطقه کو هپایه تنیان، منطقه کوهپایه جنگلی سیاه کوه



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:158

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

مقصد :پارك فومنمبدا:آستارامسیر :آستارا-پارك فومن

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :مقبره سیدجوادموسوي بقعه سبزقبا قلعه رودخان شهرك ماسوله بقعه امامزاده کلرم قصرسلسله جادو مجسمه آناهیتاوشکاربان بازارهفتگی سه شنبه
طبیعی: غارنوشه آب معدنی زمزم تاالب خطیب گوراب وکهنه گوراب پارك تفریحی

سایر :تولیدات پشمی - چاقو سازي - کلوچه پزي - برنج - توتون ابریشم -چاي

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، پونل ، صومعه سرا

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري گسکرّ،

طبیعی:سواحل دریاي گیسوم جنگلهاي گیسوم مناظر کیش دبی آبشار ویسادار غارپره تنیان تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان ، تاالب کهنه گوراب - قلعه رودخان غار فوشه

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي فومن : سیر قلیه، خشکابیج، سیر واویج،شیرین قاتق، پیاز خورشت، بازار هفتگی : سه شنبه ، مناطق نمونه گردشگري: مناطق کوهپایه جنگلی ماسوله و قلعه رودخان   .



متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
مجتمع 

بین راهی

فرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پایانه

درمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

پلیس راهمرکز خریدامداد خودرو
دفتر 

اطالع رسانی
باجه 

خودپرداز

متلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل
مرکز اسکان 

موقت
کبابی

فرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی
ایستگاه 

راه آهن
پمپ بنزین

درمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز
فوریت 
پزشکی

سرویس 
بهداشتی

مرکز خریدتعمیرگاه
باجه 

خودپرداز
دفتر 

اطالع رسانی
نمازخانه

مالحظات

فاصله به کیلومتر:324مقصد :موزه میراث روستاییمبدا:آستارامسیر :آستارا-رشت

مکان هاي اصلی 
و جاذبه هاي 

پیرامونی طول 
مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :لوندویل، حویق ، هشتبر، اسالم، پره سر، پونل ، صومعه سرا -فومن

فرهنگی :حمام آق اولرکاخ سردارامجد  قلعه لیسارسلطان سیدوسیاه علم،بقعه سیداحمدتال تربه وپیرولی خان، مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی، مناره اجري گسکرّ،

طبیعی:باغ عباس آباد-سواحل دریاي گیسوم -جنگلهاي گیسوم- مناظر کیش دبی -آبشار ویسادار- غارپره تنیان -تاالب هاي نرگستان وهنده خاله وسیاه درویشان ،

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، شال بافی کوزه گري حصیربافی،  نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی ماهی عسل

نوع دسترسی : زمینیکد مسیر :مدت به روز : یکزمان پیشنهادي سفر : تمام فصول

امکانات و 
تسهیالت طول 

مسیر

امکانات و 
تسهیالت مقصد

غذاهاي رشت:میرزا قاسمی - باقالی خورشت- ترش تره-انار بیج- غوره مسما، مناطق نمونه گردشگري:منطقه جلگه اي عینک_ منطقه جلگه اي سپید رود-و سراوان- منطقه ساحلی حاجی بکنده  روستاي 
هدف: حاجی بکنده- سراوان- امام زاده هاشم- کتیگر    . .

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، بقعه  میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان،
طبیعی: استخر عینک-باغ محتشم-باغ ساالري-چشمه الکان

سایر :::سفال وسرامیک- حصیروسبدبافی- نمدمالی -زیلو-کلوچه -چاي- برنج- توتون


