
مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

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:80مقصد :الهیجانمبدا:انزلیمسیر :انزلی-الهیجان

فاصله به کیلومتر:20

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :فرهنگی :بارگاه آقاسیدجالل الدین اشرف، آرامگاه دکترمعین، بقعه آقاسیددانیال وسیدقاسم، پل مرغانه پرد، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، بقعه  
میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان،

طبیعی: طبیعی:تاالب امیرکالیه، پارك ساحلی آستانه،  پارك جنگلی کیاشهر، سواحل کیاشهر، تاالب بوجاق،

سایر ::سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی، نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :رشت- خمام- آستانه-کوچصفهان- الهیجان

فرهنگی :بی بی حوریه بقعه اقاسیدمحمدنجفی امامزاده صالح وپیرعابد کاخ میان پشته موزه نیروي دریایی ساختمان معتمدي برج ساعت وموج شکن گمرك پل غازیان ساختمان 
شهرداري

طبیعی:دریاوتاالب پارك ساحلی بلوار منطقه حفاظت شده سیاه کشم وسرخانگل

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی، نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی

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 :رضوانشهرمبدا:انزلیمسیر :انزلی-رضوانشهر



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

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

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :اسپیه مزگت- پل اجري پونل- گورستان باستانی وسکه-و میان رودبارگاه سید شرف شاه
طبیعی: ابشار ویسادار- ساحل زیباي تازه آباد - پارك جنگلی دکتر در ستکار-ییالق ارده

سایر :گلیم بافی عسل برنج چاي

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :پونل -رضوانشهر

فرهنگی : مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی-اسپیه مزگت

تاالب انزلی-تاالب سرخانگل-

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی، نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر

امکانات و تسهیالت 
مقصد

 غذاهاي رضوانشهر: مورچه قلیه ،خاله خاطر، گزنه پلو، لونگی بادمجان،بازار هفتگی رضوانشهر:چهار شنبه , مراسم آیینی : طشت گذاري ، اسب دوانی، تکم گردانی،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 می باشد.

فاصله به کیلومتر:140مقصد :آستارامبدا:انزلیمسیر :انزلی-آستارا

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



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :پونل-رضوانشهر- لیسار- حویق -لوندویل- آستارا

فرهنگی :فانوس دریایی -بازارهاي گیالر روسها قلعه لیسار کاخ هاي سردارامجد حمام قدیمی آق اولر بقعه سیاه علم خرابه هاي قدیمی گسکر

طبیعی:آبشار ویسادار-سواحل دریا وجنگلهاي گیسوم مرداب استیل

سایر :حصیر بافی- سبدبافی- سفالگري- کوزه گري- نمدمالی -زیلووجاجیم بافی -قالی وگلیم بافی

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر

امکانات و تسهیالت 
مقصد

غذاهاي آستارا : باسترما پلو ،کوفته، کدو پلو، لونگی، قورمه سبزي با آب انار،   منطقه جلگه اي تاالب استیل، منطقه کوهستانی بی بی یانلو، منطقه کوهستانی حیران، منطقه ساحلی لوندویل جرء مناطق 
نمونه گردشگري  می باشند.   .

جاذبه هاي مقصد

سایر :گلیم بافی وقالی بافی -دستبافتهاي پشمی- سفالگري -سرامیک سازي

فرهنگی :بقعه امازاده قاسم وابراهیم وتاج الدین خیوي وپیرقطب الدین باغچه سرا بازارمرزي

طبیعی:تاالب استیل باغ پرندگان بهشت کاکتوسان آبگرم علی داشی گردنه حیران آبگرم کوته کومه باغ عباس آباد طرح ساحلی صدف حیات وحش آستارا منطقه حفاظت شده لوندویل

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

فاصله به کیلومتر:75مقصد :فومنمبدا:انزلیمسیر :انزلی-فومن



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

فاصله به کیلومتر:

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 ::دستباف پشمی -محصوالت حصیري -کلوچه -توتون

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :خمام- رشت- تولم شهر - فومن

فرهنگی : فانوس دریایی موزه نظامی موزه میراث روستایی ارامگاه میرزا بی بی حوریه مقبره سیدجوادموسوي بقعه سبزقبا قلعه رودخان شهرك ماسوله بقعه امامزاده کلرم قصرسلسله 
جادو مجسمه آناهیتاوشکاربان بازارهفتگی سه شنبه

طبیعی: تاالب انزلی استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم

سایر:سفال وسرامیک بامبوبافی -حصیروسبدبافی -نمدمالی زیلووجاجیم بافی کلوچه چاي برنج توتون

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

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   .

مقصد :شاندرمنمبدا:انزلیمسیر :انزلی-شاندرمن

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :بندر انزلی- ضیابر- ماسال - شاندرمن



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

فاصله به کیلومتر:75

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :امامزاده  ابراهیم شا ندرمن، بقعه شالماء، آرامگاه آقاسیدرضا، امامزاده خندیله پشت، منطقه باستانی اسب ریسه
طبیعی: ییالقات خندیله پشت، تالرگاه، رشته پشت، شالماء، مولومه بند، نمنه پشت، شنبه راه، مارجونه

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی، نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، خراطی چوب، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

فرهنگی :بقعه متبرکه شالماء مهر علی -و رضا علی - بقعه متبرکه امامزاده شفیع

طبیعی:ساحل زیباي انزلی - جنگل هفت دغنان -ییالقات اولسبلنگاه-رامینه

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی، نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، خراطی چوب، دستباف پشمی، کلوچه، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی

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

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر

امکانات و تسهیالت 
مقصد

غذاهاي شاندرمن: حکل پلو ، شیرین قلیه، سیر داغ، جیگر خورشت، ووزناز، بازار شاندرمن: پنج 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 :آبشار دودوزنمبدا:انزلیمسیر :انزلی-  آبشار دودوزن شفت

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی - خمام - رشت- شفت

فرهنگی :بی بی حوریه  فانوس دریایی - موز ه نظامی -آرامگاه میرزاکوچک خان عمارت کاله فرنگی حمام حاج اقابزرگ خانه ابریشمی  موزه میراث روستایی   خانه ابریشمی



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

فاصله به کیلومتر:115

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی  بقعه امامزاده ابراهیم وامامزاده اسحاق وآقاسیدشریف ونهزم وبابارکاب بازار هفتگی دوشنبه شفت ویکشنبه چوبر
طبیعی:ییالقات سیاه مزگی-روستاي چما چاه -منطقه سیاحتی سیاه مزگی- جنگل چناررودخان ورودخانه شیخ محله وچهل چشمه

سایر :محصوالت حصیري، مجسمه سازي

جاذبه هاي پیرامونی 
طبیعی: سواحل زیباي دریاي خزر - تاالب بین المللی انزلی - استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشمطول مسیر

سایر:سفال وسرامیک بامبوبافی حصیروسبدبافی نمدمالی زیلووجاجیم بافی کلوچه چاي برنج توتون

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 خرمنف 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 گرشگري این شهرستان می باشد.   .

مقصد :لوزانمبدا:انزلیجشمه اب معدنی لوزان املش

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی -خمام- رشت -کوچصفهان -آستانه -الهیجان- لنگرود- رودسر - املش

فرهنگی :بی بی حوریه  فانوس دریایی - موز ه نظامی -آرامگاه میرزاکوچک خان عمارت کاله فرنگی حمام حاج اقابزرگ خانه ابریشمی  موزه میراث روستایی   خانه ابریشمی

طبیعی:سواحل زیباي دریاي خزر - تاالب بین المللی انزلی - استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

فاصله به کیلومتر:70

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

سایر :نازك کاري وخراطی چوب- تولیدات دستبافت پشمی -جادرشب- بافی عسل

سایر:سفال وسرامیک بامبوبافی حصیروسبدبافی نمدمالی زیلووجاجیم بافی کلوچه چاي برنج توتون

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

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.  .

مقصد :صومعه سرا - هفت دغنانمبدا:انزلیمسیر :انزلی-شهر تاریخی هفت دغنان

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی - صومعه سرا

فرهنگی :بی بی حوریه  فانوس دریایی - موز ه نظامی -مناره گسکر

طبیعی:ي بی حوریه  فانوس دریایی - موز ه نظامی -منطقه تاالبی باقال کش

سایر:تولیدتابلوهاي مینیاتور -مرواریدبافی -توتون کلوچه -ماهی گیري



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

فاصله به کیلومتر:70

جاذبه هاي مقصد

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

سایر :تولیدتابلوهاي مینیاتور- مرواریدبافی- توتون -کلوچه

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 :رشتمبدا:انزلیمسیر :انزلی-چشمه اب شور بهدان الکان

فرهنگی :عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، بقعه  میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان،

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی -خمام -رشت

فرهنگی :فانوس دریایی موزه نظامی عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، بقعه  میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان،

طبیعی:استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم

سایر:سفال وسرامیک حصیروسبدبافی نمدمالی زیلوکلوچه چاي برنج توتون



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

فاصله به کیلومتر:69

طبیعی: استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشمجاذبه هاي مقصد

سایر :سفال وسرامیک حصیروسبدبافی نمدمالی زیلوکلوچه چاي برنج توتون

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   .

مقصد :لیال کوه- لنگرودمبدا:انزلیمسیر :انزلی-لیال کوه

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :آرامگاه سید حسن وسیدابراهیم مسجد جامع پل خشتی بقعه آقا سیدمحمود وسیداحمد اشکیک وآقاسیدمحمدتقی کوشا لشاد خانه منجم باشی ودریابیگی ورییس زاده 
قلعه درزبن حمام قدیمی کیاکالیه وحاج میرزااحمدي

طبیعی: تاالب کیاکالیه- پارك تفریحی فجر- ساحل ماسه اي- چمخاله لیال کوه- باغات چاي

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی -خمام- رشت -کوچصفهان -آستانه -الهیجان- لنگرود-

فرهنگی :ي بی حوریه  فانوس دریایی - موز ه نظامی -آرامگاه میرزاکوچک خان عمارت کاله فرنگی حمام حاج اقابزرگ خانه ابریشمی  موزه میراث روستایی   خانه ابریشمی

طبیعی:سواحل زیباي دریاي خزر - تاالب بین المللی انزلی - استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم

سایر:سفال وسرامیک بامبوبافی حصیروسبدبافی نمدمالی زیلووجاجیم بافی کلوچه چاي برنج توتون



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

فاصله به کیلومتر:

سایر :کلوچه- چاي- برنج -توتون -مرکبات

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

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر

امکانات و تسهیالت 
مقصد

غذاهاي لنگرود:آبکی- طاس کباب- اشکنه تره- کو کو بادکوبه،بازار هفتگی:چهار شنبه  روستاي  چاف پایین و خرما از روستاهاي هدف گردشگري و همچنین 3 منطقه  ساحلی چاف و چمخاله ، 
منطقه کوهپایه جنگلی خرما و منطقه جلگه تاالبی کیاکالیه جزء مناطق نمونه گرشگري این شهرستان می باشد.  .

مقصد منطقه کوهستانی الماسمبدا:انزلیمسیر :انزلی-تالش الماس

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :اسپیه مزگت- پل اجري پونل- گورستان باستانی وسکه-و میان رودبارگاه سید شرف شاه
طبیعی:  جاده هاي جنگلی اسالم- خلخال،

سایر ::گلیم بافی- عسل- برنج -چاي

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی پونل اسالم -الماس

فرهنگی :بی بی حوریه  فانوس دریایی - موز ه نظامی

طبیعی:سواحل زیباي دریاي خزر - تاالب بین المللی انزلی

سایر:حصیروسبدبافی نمدمالی زیلووجاجیم بافی  برنج توتون



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

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 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 می باشد.   .

مقصد :بوجاق کیاشهرمبدا:انزلیمسیر :انزلی-بوجاق

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :بقعه سیدجالل الدین اشرف -آرامگاه دکترمعین -پل خشتی وپل سفید بازارهفتگی: دوشنبه وپنج شنبه
طبیعی: :جنگل- رودخانه- پارك ساحلی- پارك جنگلی بندرکیاشهر- پارك جنگلی وروستاي صفري بسته -تاالب بندر کیاشهر

سایر :سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی، نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی -خمام -حسن رود- زیباکنار -کیاشهر

فرهنگی :فانوس دریایی- موزه نظامی - بی بی حوریه- ارامگاه دکتر معین

طبیعی:پارك ساحلی آستانه- پل خشتی وپل سفید

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی، نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

فاصله به کیلومتر:100

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

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر

امکانات و تسهیالت 
مقصد

غذاهاي آستانه :انار 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.بازار کیاشهر : چهارشنبه          .

مقصد :ماسولهمبدا:انزلیمسیر :انزلی-ماسوله

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :شهرك تاریخی ماسوله- بقعه عون بن علی  وامامزاده عون بن محمد
طبیعی: آبشار ماسوله رودخان- آبشارخرم بو -آب معدنی زمزم وعلی زاخونی غاربوزخانه رودخانه پلنگ رود

سایر :چاقوسازي -چاروق دوزي- گلیم بافی -چموش دوزي -گیوه عروسک بافی- شیرینی وحلواي محلی

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی -خمام -رشت-تولم شهر - فومن - ماسوله

فرهنگی : آرامگاه میرزاکوچک خان عمارت کاله فرنگی حمام حاج اقابزرگ خانه ابریشمی  موزه میراث روستایی بقعه سیدجوادموسوي وسبزقبا قصرسلسله جادو

طبیعی:استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم غارنوشه تاالب خطیب گوراب وکهنه گوراب

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی، نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی



پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

فاصله به کیلومتر:135

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

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر

امکانات و تسهیالت 
مقصد

غذاهاي ماسوله: سیر قلیه، خشکابیج، سیر واویج،شیرین قاتق، پیاز خورشت،شامی ماسوله ، نننه قورمه ، اگردك  مناطق نمونه گردشگري: مناطق کوهپایه جنگلی ماسوله    .

مقصد :لوشانمبدا:انزلیمسیر :انزلی-لوشان

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی : بقعه امامزاده طیب وطاهر، آرامگاه آقاسیدمحمودمرندي، روستاي تاریخی هرزویل، پل تاریخی لوشان

طبیعی: دریاچه وسدمنجیل، کوه

سایر :خراطی چوب، دستبافت پشمی، نمدمالی

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی - خمام -رشت -رستم آباد -رودبار -لوشان

فرهنگی : عمارت کاله فرنگی، باغ محتشم، آرامگاه میرزاکوچک خان، بقعه خواهر امام، امامزاده ابوالحسن رستم آباد، آب انباررودبار، شاه شهیدان، امامزاده هاشم تپه گلشنی، تپه 
مارلیک

طبیعی:  استخرعینک، پارك سراوان، ییالقات سالنسر، سروهزار ساله، چشمه آبگرم لویه

سایر :سفالگري، سرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی،نمدمالی، زیلو جاجیم بافی، کلوچه، چاي، زیتون

فرهنگی :

طبیعی:



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

فاصله به کیلومتر:60

فرهنگی :
طبیعی:

سایر :

سایر:

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

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر

امکانات و تسهیالت 
مقصد

غذاهاي لوشان:گزنه پال  قیمه -، پیاز ابیجه- قیمه نسار- بازار هفتگی: سه شنبه -داماش جزء مناطق نمونه گردشگري می باشد.  .

مقصد :سد سنگر رشتمبدا:انزلیمسیر :انزلی-سد سنگر

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، بقعه  میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان،
طبیعی:  استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم

سایر :سفال وسرامیک حصیروسبدبافی نمدمالی زیلوکلوچه چاي برنج توتون

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی -خمام -رشت - سنگر

فرهنگی :فانوس دریایی موزه نظامی عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، بقعه  میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان،

طبیعی:استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم

سایر:سفالگري، سرامیک سازي،  حصیربافی، سبدبافی،نمدمالی، زیلو جاجیم بافی، کلوچه، چاي، زیتون

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر



باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

فاصله به کیلومتر:105

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

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   . .

مقصد :ماسولهمبدا:انزلیمسیر : انزلی-.کله قندي ماسوله

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :شهرك تاریخی ماسوله- بقعه عون بن علی  وامامزاده عون بن محمد
طبیعی: آبشار ماسوله رودخان -آبشارخرم بو -آب معدنی زمزم وعلی زاخونی غاربوزخانه رودخانه پلنگ رود

سایر ::چاقوسازي- چاروق دوزي- گلیم بافی -چموش دوزي -گیوه -عروسک بافی -شیرینی وحلواي محلی

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :خمام -رشت -فومن

فرهنگی : آرامگاه میرزاکوچک خان عمارت کاله فرنگی حمام حاج اقابزرگ خانه ابریشمی  موزه میراث روستایی بقعه سیدجوادموسوي وسبزقبا قصرسلسله جادو

طبیعی:استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم غارنوشه تاالب خطیب گوراب وکهنه گوراب

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی، نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر



کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

فاصله به کیلومتر:70

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

امکانات و تسهیالت 
مقصد

غذاهاي ماسوله: سیر قلیه، خشکابیج، سیر واویج،شیرین قاتق، پیاز خورشت،شامی ماسوله ، نننه قورمه ، اگردك  مناطق نمونه گردشگري: مناطق کوهپایه جنگلی ماسوله    . .

مقصد :فومنمبدا:انزلیمسیر :انزلی-قلعه رودخان

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :شهرك تاریخی ماسوله بقعه عون بن علی  وامامزاده عون بن محمد
طبیعی: آبشار ماسوله رودخان، آبشارخرم بو ،آب معدنی زمزم ،وعلی زاخونی غاربوزخانه رودخانه پلنگ رود

سایر:گلیم بافی،  چموش دوزي،  گیوه عروسک بافی،  شیرینی وحلواي محلی:

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :خمام - رشت- فومن

فرهنگی :رامگاه میرزاکوچک خان عمارت کاله فرنگی حمام حاج اقابزرگ خانه ابریشمی  موزه میراث روستایی بقعه سیدجوادموسوي وسبزقبا قصرسلسله جادو

طبیعی: استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم غارنوشه تاالب خطیب گوراب وکهنه گوراب

سایر::سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی، نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر



پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فاصله به کیلومتر:115

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

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

مقصد :املشمبدا:انزلیمسیر :انزلی-برج تاریخی میل امام املش

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

سایر :نازك کاري وخراطی چوب تولیدات دستبافت پشمی جادرشب بافی عسل

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی -خمام- رشت -کوچصفهان -آستانه -الهیجان- لنگرود- رودسر - املش-

فرهنگی :بی بی حوریه  فانوس دریایی - موز ه نظامی -آرامگاه میرزاکوچک خان عمارت کاله فرنگی حمام حاج اقابزرگ خانه ابریشمی  موزه میراث روستایی   خانه ابریشمی

طبیعی:سواحل زیباي دریاي خزر - تاالب بین المللی انزلی - استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم

سایر:سفال وسرامیک بامبوبافی حصیروسبدبافی نمدمالی زیلووجاجیم بافی کلوچه چاي برنج توتون

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر

امکانات و تسهیالت 
مقصد



فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

فاصله به کیلومتر:70

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

مقصد

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

مقصد :تالشمبدا:انزلیمسیر :انزلی-قلعه لیسار

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :اسپیه مزگت- پل اجري پونل- گورستان باستانی وسکه-و میان رودبارگاه سید شرف شاه
طبیعی:  ابشار ویسادار- ساحل زیباي تازه آباد - پارك جنگلی دکتر در ستکار-قلعه لیسار

سایر :گلیم بافی -عسل- برنج کاري

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی رضوانشهر - تالش

فرهنگی :مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی-اسپیه مزگت

طبیعی:تاالب سرخانگل

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی، نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر

امکانات و تسهیالت 
مقصد



نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

فاصله به کیلومتر90:

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

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 می باشد.    .

مقصد :تالشمبدا:انزلیمسیر :انزلی-کاخ سردار امجد

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی ::اسپیه مزگت- پل اجري پونل- گورستان باستانی وسکه-و میان رودبارگاه سید شرف شاه
طبیعی:  ابشار ویسادار- ساحل زیباي تازه آباد - پارك جنگلی دکتر در ستکار-قلعه لیسار

سایر :گلیم بافی -عسل- برنج کاري

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی رضوانشهر - تالش

فرهنگی :مزار بی بی فاطمه، بقعه آقاسیدمهدي وآقاسیدزکی-اسپیه مزگت

طبیعی:تاالب سرخانگل - تاالب انزلی - باغات توتون

سایر:سفال وسرامیک سازي، بامبوبافی، حصیربافی، سبدبافی، نمدمالی، زیلووجاجیم بافی، چاي، برنج، ابریشم، توتون، حلواي محلی

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر

امکانات و تسهیالت 
مقصد



مالحظات

مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

فاصله به کیلومتر:45

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

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 

مقصد :رشتمبدا:انزلیمسیر :انزلی-کلیساي ارامنه رشت

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی ::عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، بقعه  میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان،
طبیعی: استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم

سایر ::سفال وسرامیک حصیروسبدبافی نمدمالی زیلوکلوچه چاي برنج توتون

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :انزلی -خمام -رشت

فرهنگی :فانوس دریایی موزه نظامی عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، بقعه  میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان،

طبیعی:استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم

سایر:سفالگري، سرامیک سازي،  حصیربافی، سبدبافی،نمدمالی، زیلو جاجیم بافی، کلوچه، چاي، زیتون

امکانات و تسهیالت 
طول مسیر

امکانات و تسهیالت 
مقصد



مالحظات

مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

فاصله به کیلومتر140

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

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    .

مقصد رودبار:مبدا:انزلیمسیر :انزلی-انبوه

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی :بی بی  حوریه ،  موزه نظامی ، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، بقعه  میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان، امامزاده طاهر رستم اباد
طبیعی: ییالقات سالنسر چشمه آبگرم ماستخور دره گوهررودسفیدرود، سد تاریک، روستاي انبوه

سایر :سفال وسرامیک حصیروسبدبافی نمدمالی زیلوکلوچه چاي برنج توتون  ، زیتون ، صابو ن رودباري ، انار

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :خمام - رشت - رسنم اباد -رودبار

فرهنگی :فانوس دریایی موزه نظامی عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، بقعه  میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان، بقعه امام زاده هاشم

طبیعی:استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم

سایر:سفالگري، سرامیک سازي،  حصیربافی، سبدبافی،نمدمالی، زیلو جاجیم بافی، کلوچه، چاي، زیتون

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   .



مجتمع بین راهیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پایانهایستگاه راه آهنفرودگاهکبابیرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستاننمازخانهپمپ بنزینپمپ گاز

باجه خودپردازدفتر اطالع رسانیپلیس راهمرکز خریدامداد خودروسرویس بهداشتی

کبابیمرکز اسکان موقتمتلمهمانپذیرهتل آپارتمانهتل

پمپ بنزینایستگاه راه آهنفرودگاهپایانهرستوراناغذیه فروشی

فوریت پزشکیدرمانگاهبیمارستانمرز رسمیمسجدپمپ گاز

نمازخانهدفتر اطالع رسانیباجه خودپردازمرکز خریدتعمیرگاهسرویس بهداشتی

مالحظات

فاصله به کیلومتر:107مقصد :رودبارمبدا:انزلیمسیر :انزلی- نصفی

مکان هاي اصلی و 
جاذبه هاي پیرامونی 

طول مسیر

مکان ها و شهرهاي اصلی مسیر :خمام - رشت - رسنم اباد -رودبار

فرهنگی :فانوس دریایی موزه نظامی عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، بقعه  میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان، بقعه امام زاده هاشم

طبیعی:استخرعینک، پارك جنگلی سراوان، باغ محتشم

سایر:سفالگري، سرامیک سازي،  حصیربافی، سبدبافی،نمدمالی، زیلو جاجیم بافی، کلوچه، چاي، زیتون

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

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   . .

جاذبه هاي مقصد

فرهنگی ::بی بی  حوریه ،  موزه نظامی ، عمارت کاله فرنگی، حمام حاج آقابزرگ، خانه ابریشمی، بقعه  میزاکوچک، موزه میراث روستایی سراوان، امامزاده طاهر رستم اباد
طبیعی:  ییالقات سالنسر چشمه آبگرم ماستخور دره گوهررودسفیدرود، سد تاریک، روستاي نصفی

سایر :سفال وسرامیک حصیروسبدبافی نمدمالی زیلوکلوچه چاي برنج توتون  ، زیتون ، صابو ن رودباري ، انار
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