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سفر به انارک
ی د ر گ ن  ا ه ف ص ا

irantrawell

سیستم پیشنهاد و برنامه ریزی سفر ایران تراول، یک ابزار  هوشمند و دوست با تجربه است که
قبل از هر آخر هفته و  تعطیلات، بهترین سفرها را متناسب با شرایط و علایق تان به شما

پیشنهاد میدهد.
هدف ایران تراول این است که شما متنوع و هوشمندانه سفر کنید و لحظات زندگی

خود را با سفر شاد کنید.

د م ا ح ا  ر ا س  : ر ف س د  ا ه ن ش ی پ



سفر در یک نگاه

روزگاری لب یک چشمه جوشان درخت انار کوچکی روییده بود.

کاروان هایی که از اینجا می گذشتند، نام انارک را روی شهر گذاشتند.
روایت دیگری هم وجود دارد که می گوید باغ های انار اطراف شهر، علت
نام گزاری شهر بوده است. برای رسیدن به شهر انارک که روزگاری
تبعیدگاهی برای زندانیان پهلوی بوده و امروزه تبدیل به شهر توریستی در
ایران شده، باید ٧٠ کیلومتر از نایین به سمت شمال حرکت کنید تا به
انارک اصفهان برسید. قلعه ها، خانه های کاهگلی، دیوار باستانی،
کاروانسراها، شب های پر ستاره کویری و نان کماچ (کماج) و باغ های
انار اطراف شهر می توانند از دلایل سفر به انارک و دیدن آن باشد. به
علت آب و هوای کویری انارک، سعی کنید در فصل های خنک سال به

اینجا سفر کنید.
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بازدید از دیوار باستانی انارک، بازمانده ی برج و

باروی زمان شاه عباس برای در امان نگه داشتن

قلعه ها از دست راه زنان یا حیوانات وحشی

 بازدید از قلعه ها، بازمانده ی سه قلعه قدیمی بر

باالی کوه که تصویر کاملی از شهر و بناهای خشتی

اش فراهم می کند

 شب های انارک، لذت تماشای آسمان

 کویر جن، معروف به مثلث برمودای ایران.

 بازدید معماری شهر، شامل پنجره های مشبک،

درهای چوبی، سردرهای خشتی و گچی و سقف

های گنبدی و قوسی شکل.
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بازدید از آتشگاه نخلک، مربوط به دوره زرتشتیان که

عبادتگاه معدنچیانی بوده که دوره ساسانی از معادن

انارک نقره برمی داشتند.

 کوه درنجیر، مکانی برای برپایی مراسم آئینی مثل

جشن درنجیر نوروز

 بازدید از موزه مردم شناسی انارک واقع در حمام انارک

 بازدید از کاروانسرای تاریخی مشجری مربوط به دوره

قاجار

 خرید نان کماج

 عکاسی

 پرسه زنی در باغ های انار اطراف شهر

فعالیت های سفر
 



سفر به آبشار پونه زار
ی د ر گ ن  ا ه ف ص ا

irantrawell

سیستم پیشنهاد و برنامه ریزی سفر ایران تراول، یک ابزار  هوشمند و دوست با تجربه است که
قبل از هر آخر هفته و  تعطیلات، بهترین سفرها را متناسب با شرایط و علایق تان به شما

پیشنهاد میدهد.
هدف ایران تراول این است که شما متنوع و هوشمندانه سفر کنید و لحظات زندگی

خود را با سفر شاد کنید.

د م ا ح ا  ر ا س  : ر ف س د  ا ه ن ش ی پ



سفر در یک نگاه

آبشار پونه زار یکی از بکرترین جاذبه های گردشگری فریدون شهر است که
با وجود طبیعت منحصر به فردش جاذبه ای ناشناخته یا کمتر شناخته
شده در اصفهان به حساب می آید. آبشار پونه زار با دیواره هایی که از
خزه های سبز رنگ پوشیده شده و درختان زرشک وحشی در اطرافش چشم
اندازی تماشایی را خلق کرده است. این آبشار با ارتفاع تقریبا ۴٠ متر
به دلیل رویش فراوان پونه در آبراهه های آن به پونه زار معروف است.
برای رسیدن به این آبشار باید ابتدا خود را به فریدون شهر برسانید،
شهری که در فاصله تقریبا ١٨٠ کیلومتری اصفهان واقع شده است. مسیر
کمی سخت است اما شک نکنید که این همه زیبایی قطعا ارزش سفر به
این جاذبه را دارد. از بالای کوه در شیب نسبتا تند و رو به پایین که
حرکت کنید به سرچشمه های آبشار می رسید. به لبه آبشار پونه زار که
رسیدید برای رفتن به پایین آبشار باید شیب نسبتا تندی را طی کنید.
اما در نهایت پشیمان نمی شوید. در محل آبشار پونه زار متاسفانه
امکانات مناسبی برای اقامت وجود ندارد اما اگر دلتان بخواهد چادر
بزنید و شب را در کنار آبشار به صبح برسانید چند جایگاه برای کمپینگ
در طبیعت وجود دارد. خیلی از افراد معمولا صبح زود برای بازدید به

آبشار پونه زار می آیند و شب برای اقامت به شهرهای نزدیک می روند.
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کوهنوردی

 کمپ زدن

 آبتنی

 عکاسی



سفر به خوانسار
ی د ر گ ن  ا ه ف ص ا

irantrawell

سیستم پیشنهاد و برنامه ریزی سفر ایران تراول، یک ابزار  هوشمند و دوست با تجربه است که
قبل از هر آخر هفته و  تعطیلات، بهترین سفرها را متناسب با شرایط و علایق تان به شما

پیشنهاد میدهد.
هدف ایران تراول این است که شما متنوع و هوشمندانه سفر کنید و لحظات زندگی

خود را با سفر شاد کنید.

د م ا ح ا  ر ا س  : ر ف س د  ا ه ن ش ی پ



سفر در یک نگاه

زنبورهای عسل، لاله های واژگون، چشمه سارها و کوچه باغ ها،همه
یادآور خوانسار، شهری کوچک در دامنه زاگرس با فاصله ی دو ساعته از
اصفهان است. لاله های واژگون گلستان کوه در دامنه های زاگرس، پارک
طبیعی سرچشمه خوانسار که حوضچه های زیادی دارد که با آب
چشمه هایی مثل مرزنگوش، شترخون و چشمه پیر پر می شوند، روستای
دره بید، غار دامنه، کوچه باغ های خوانسار، بقعه ها و خانه های تاریخی
بسیار، همه از دیدنی های خوانسار هستند. مطمئن شوید که بستنی
سنتی، آبگوشت (دوگوله)، اشکنه (اوگوشت تخم)، آش لعابی، دلمه
سیرابی (سین شیردون) و کشک لبو را از دست نمی دهید. برای خوردن
آبگوشت به نزدیکی بقعه پیربابا بروید و در دیزی سرای آنجا آبگوشت
سفارش دهید. به عنوان سوغات هم می توانید عسل و خشکبار و فرش

ساروق(فرشی که نقشه آن ذهنی است و از قبل مشخص نشده) بخرید.
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لذت پرسه زنی در کوچه باغ ها

 پارک جنگلی سرچشمه

 دیدن الله های واژگون گلستان کوه

 بازدید از خانه تاریخی ابهری ها

 بازدید از آرامگاه باباپیر یا شیخ عدنان، عارف

معروف قرن ششم هجری

 روستای دره بید که سرتاسر پر شده از درخته های

بید وحشی

 بازدید از مسجد جامع خوانسار 

 بازدید از خانه حبیبی ها

 بازدید از تپه آریایی ها، محل زندگی اقوام پیشین که

در  گذشته غارهایی در دل این تپه تاریخی قرار

داشته است که از زیر تپه به هم متصل می شدند و

انسان  ها در آن ها زندگی می کردند.



سفر به نطنز
ی د ر گ ن  ا ه ف ص ا

irantrawell

سیستم پیشنهاد و برنامه ریزی سفر ایران تراول، یک ابزار  هوشمند و دوست با تجربه است که
قبل از هر آخر هفته و  تعطیلات، بهترین سفرها را متناسب با شرایط و علایق تان به شما

پیشنهاد میدهد.
هدف ایران تراول این است که شما متنوع و هوشمندانه سفر کنید و لحظات زندگی

خود را با سفر شاد کنید.

د م ا ح ا  ر ا س  : ر ف س د  ا ه ن ش ی پ



سفر در یک نگاه

نطنز که در زبان پهلوی به معنی مکانی خوش آب و هواست در میانه راه
اصفهان-کاشان واقع شده است و شهرت آن بیشتر به علت آب و هوای
دلپذیر و مطبوعش است. آثار تاریخی و بی نظیر موجود و مناظر طبیعی و
بکر نطنز توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. اگر در زمان عاشورا
نطنز باشید می توانید از مراسم نخل گردانی دیدن کنید. نخل در این
مراسم، سازه ای چوبی و عظیم، همچون تابوتی بزرگ است که در حالی
که از پارچه های سبز و مشکی پوشانده شده، به عنوان نماد شهدای
عاشورا بر دوش عزاداران حمل می شود. کارگاه های صنایع دستی
همچون چینی (با روش دستی)، پارچه بافی، خراطی، سفالگری و قالی بافی
از دیگر جاذبه های نطنز به شمار می روند. مطمئن شوید که پنج شنبه

بازار های نطنز را از دست نمی دهید.
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بازدید از آتشکده ساسانی در نزدیکی مسجد جامع

نطنز

 بازدید از حمام تاریخی افوشته که متعلق به قرن ۱۴

است

 بازدید از کاروانسرای صفوی دوره شاه عباس

 بازدید از مسجد جامع سرشک متعلق به دوره

ایلخانی و درختان چنار کهن سال اطراف آن

 بازدید از منطقه نمونه گردشگری متین آباد

 بازدید از گنبد باز

 بازدید از منطقه باستانی اریسمان

 بازدید از قلعه وشاق و قلعه طرق

 بازدید از شکارگاه عباس آباد



سفر به روستای بیاضه
ی د ر گ ن  ا ه ف ص ا

irantrawell

سیستم پیشنهاد و برنامه ریزی سفر ایران تراول، یک ابزار  هوشمند و دوست با تجربه است که
قبل از هر آخر هفته و  تعطیلات، بهترین سفرها را متناسب با شرایط و علایق تان به شما

.پیشنهاد میدهد
هدف ایران تراول این است که شما متنوع و هوشمندانه سفر کنید و لحظات زندگی

.خود را با سفر شاد کنید

د م ا ح ا  ر ا س  : ر ف س د  ا ه ن ش ی پ



سفر در یک نگاه

وجود نمک در خاک این روستا سبب شده که روستا از دور به رنگ سفید
دیده شود (در زبان عربی بیاض به معنای سفید است). روستای بیاضه
یکی از دیدنی های خور و بیابانک در استان اصفهان است که ویژگی های
شاخص معماری خانه های آن توجه شما را جلب می کند. خانه های
قدیمی که عمدتًا از خشت و گل ساخته شده اند و حوض های بزرگی در دل
خود دارند و ایوان ها و طاق های بلند که نقش خنک کننده هوا در تابستان
را دارند. قلعه تاریخی بیاضه، ساباط ها، قنات ها، مسجد جامع قدیمی از
جاذبه های دیگر این روستاست. حتما قدم در کوچه پس کوچه های این
روستا بگذارید و از دیدن نخلستان ها به وجد بیاید. برای اقامت در این
روستا هم نگران نباشید که اهالی مهمان نوازش در خانه های خود از

شما پذیرایی می کنند.
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بازدید از مسجد جامع روستا با صدها سال قدمت

 پیاده روی در ماسه های روان کویر خور و بیابانک

 عکاسی از طبیعت بکر کویر

 لذت بردن از آسمان شب پرستاره ی کویر 

 بازدید از خانه های خشتی و نوستالژیک روستا

 بازدید از نخلستان های دوست داشتنی 

 بازدید از قلعه قدیمی و باستانی مربوط به دوران

ساسانیان که در گذشته ای بسیار دور خانه ی تمام

مردم شهر بوده

بازدید از بازمانده های هفت برادر

 قدم زدن در کوچه پس کوچه های روستا

 اقامت در خانه ی روستائیان



سفر به ابیانه
ی د ر گ ن  ا ه ف ص ا

irantrawell

سیستم پیشنهاد و برنامه ریزی سفر ایران تراول، یک ابزار  هوشمند و دوست با تجربه است که
قبل از هر آخر هفته و  تعطیلات، بهترین سفرها را متناسب با شرایط و علایق تان به شما

.پیشنهاد میدهد
هدف ایران تراول این است که شما متنوع و هوشمندانه سفر کنید و لحظات زندگی

.خود را با سفر شاد کنید

د م ا ح ا  ر ا س  : ر ف س د  ا ه ن ش ی پ



سفر در یک نگاه

اولین چیزی که از این روستا به چشم می آید، خانه های قرمز ساخته
شده از کاه گل قرمزبا زیر طاقی های سفید همراه با پنجره های مشبک
چوبی و ظاهر سنتی آن است. ابیانه، شهر روسری گل گلی هاست. سوژه
این روستا زنان روسری گل گلی هستند. حتما سعی کنسد لباس کرایه
کنید و عکس یادگاری بگیرید. در این روستا می توانید حسابی طبیعت
گردی کنید. می تواندی دوچرخه کرایه کنید و از کوچه پس کوچه هایش
گذر کنید و مجذوب زیبایی هایش شوید. همچنین می تواندی از مسجد
ابیانه، آتشکده، قلعخ و دیگر اماکن تاریخی آن دیدن کنید. این روستای

نیمه پلکانی چهار طبقه هرگز از خاطرتان نمی رود.
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بازدید از خانقاه و مساجد ابیانه

 بازدید از کاروانسراها و اشترخانه ها

 بازدید از آسیاب ها و آب انبارها

 بازدید از قلعه ها

 دوچرخه سواری

 عکاسی حرفه ای در کوچه پس کوچه های ابیانه

 بازدید از آتشکده ابیانه

 کرایه لباس محلی و گرفتن عکس یادگاری



سفر به نیاسر
ی د ر گ ن  ا ه ف ص ا

irantrawell

سیستم پیشنهاد و برنامه ریزی سفر ایران تراول، یک ابزار  هوشمند و دوست با تجربه است که
قبل از هر آخر هفته و  تعطیلات، بهترین سفرها را متناسب با شرایط و علایق تان به شما

.پیشنهاد میدهد
هدف ایران تراول این است که شما متنوع و هوشمندانه سفر کنید و لحظات زندگی

.خود را با سفر شاد کنید

د م ا ح ا  ر ا س  : ر ف س د  ا ه ن ش ی پ



سفر در یک نگاه

نیاسر منطقه ای خوش آب و هوا در شهرستان کاشان، از توابع استان
اصفهان است که در حدود ٣٠ کیلومتری شمال غرب کاشان و ٢۴٠
کیلومتری تهران واقع شده است. کلمه نیاسر که به معنی سایه و
سرماست کاملا با آب و هوای کوهستانی آن مطابقت دارد. از جاذبه
های آن می توان به آبشار نیاسر، گرمابه صفوی، پناهگاه زیرزمینی
معروف به غار رئیس و همچنین چنارهای کهنسال آن اشاره کرد. از
مراسم های نیاسر هم می توان به مراسم گلابگیری و همچنین

میتراپرستی و آئین های ستایش ایزد خورشید اشاره کرد.
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بازدید از آتشکده چهارطاقی معروف به آتشکده

ساسانیان

 طبیعت گردی در آبشار نیاسر

 بازدید از گرمابه صفوی

 بازدید از پناهگاه زیرزمینی معروف به غار رئیس

 بازدید از نیایشگاه مجاور آبشار که اکنون به مسجد

تبدیل شده اما اعتقاد بر این است که برای مراسم

میتراپرستی از آنجا استفاده می شده

 بازدید از کوشک و باغ تاالر نیاسر، بزرگ ترین پارک

نیاسر



سفر به آبشار سمیرم
ی د ر گ ن  ا ه ف ص ا

irantrawell

سیستم پیشنهاد و برنامه ریزی سفر ایران تراول، یک ابزار  هوشمند و دوست با تجربه است که
قبل از هر آخر هفته و  تعطیلات، بهترین سفرها را متناسب با شرایط و علایق تان به شما

.پیشنهاد میدهد
هدف ایران تراول این است که شما متنوع و هوشمندانه سفر کنید و لحظات زندگی

.خود را با سفر شاد کنید

د م ا ح ا  ر ا س  : ر ف س د  ا ه ن ش ی پ



سفر در یک نگاه

صدای خروش آبشاری پر آب در کوهسار، تماشای ریزش آب از کوه و
بستر سبز کنار جوی ها و همسایگی آبشار و کوه با درختان و همنوایی
آن ها با پرندگان، درختان و جانوران در آبشار سمیرم، چشم اندازي
رویایي پدید آورده که تنها باید به آنجا رفت و این همه زیبایي را به
چشم دید. این جاذبه خارق العاده در فاصله ۵ کیلومتری در شرق سمیرم
در حال دلربایی است. در گذشته ٧۵ متر ارتفاع داشته، اما بر اثر
فرسایش در سال هاي متمادي به ٣۵ متر کاهش یافته و تنها در
سال هاي پرآبي دوباره ارتفاع مي گیرد. اواخر بهار و سراسر تابستان شاید
جایي براي نشستن روي نیمکت هاي فضاي سبز آبشار پیدا نکنید و صداي
آبشار در سروصداي مردم، صلابت زمستاني اش را نداشته باشد؛ اما در
زمستان شمایید و طبیعت شگفت انگیز پیش رویتان و شاید هم چند

نفري مثل خودتان آنجا باشند.

TRIP .IRANTRAWELL .COM



05/10

فعالیت های سفر
 

TRIP .IRANTRAWELL .COM

آب تنی در آبشار

 کمپ زدن در طبیعت اطراف آبشار و لذت صرف

ناهار

 پیاده روی در طبیعت اطراف آبشار

 عکاسی



سفر به گلپایگان
ی د ر گ ن  ا ه ف ص ا

irantrawell

سیستم پیشنهاد و برنامه ریزی سفر ایران تراول، یک ابزار  هوشمند و دوست با تجربه است که
قبل از هر آخر هفته و  تعطیلات، بهترین سفرها را متناسب با شرایط و علایق تان به شما

.پیشنهاد میدهد
هدف ایران تراول این است که شما متنوع و هوشمندانه سفر کنید و لحظات زندگی

.خود را با سفر شاد کنید

د م ا ح ا  ر ا س  : ر ف س د  ا ه ن ش ی پ



سفر در یک نگاه

گلپایگان که در ۵۶ کیلومتری شمال غربی استان اصفهان است، به
دستور همای دختر بهمن کیانی ساخته شد. گفته می شود بزرگترین
مجموعه ی سنگ نگاره های ایران در این منطقه قرار دارد. آثار تاریخی
نظیر آرامگاه ناصر بن علی، ارگ گوگد، بقعه ی هفده تن، مناره
سلجوقی، گلپایگان٢را به مقصدی دیدنی تبدیل کرده است. از صنایع
دستی شهر، فرش بافی، گلیم بافی، گیوه دوزی و منبت کاری و بهترین
سوغات آن گیوه و جاجیم است. از آداب و رسوم گلپایگان می توان به
مراسم عروسی قنات و مراسم هنود و مشکه اشاره کرد. در سفر به این
شهر یادتون باشه اولین غذایی که تست می کنین، کباب گلپایگان
معروف باشه. از غذاهای دیگه این شهر میشه حلیم بادمجان، بریانی،
آش ترخیه، آش رشته گندی، کوفته و ... رو نام برد. برای سفر به این جا

حواستان به تابستان های بسیار گرم و زمستان های سردش باشد.
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بازدید از مسجد جامع گلپایگان متعلق به دوران

سلجوقیان

 بازدید از مناره گلپایگان، یکی از بلندترین سازه های

تاریخی ایران با ۱۸ متر ارتفاع

 بازار چهارسوق، بازار سنتی گلپایگان

 بازدید از بقعه امامزادگان هفت تن، متعلق به

دوران حکومت شاه عباس صفوی

 دریاچه سد گلپایگان، نخستین سد مخزنی خاکی و

نیز اولین سد مدرن ایران

 روستای وانشان، این روستا نیز به دلیل برخورداری

از آبی زالل و گوارا، به این نام شهرت یافته است.

 بازدید از بقعه امامزاده سیدالسادات
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بازدید از ارگ تاریخی گوگد، چنین به نظر می رسد که

نیمی از ساختمان ارگ، مهریه ی همسر «علیخان»

است که توسط وی، به همسرش واگذار شده است؛

بنابراین از آن زمان این ارگ به «ارگ علیخانی» نیز

شهرت یافت.

 کبوترخانه گلپایگان

 خوردن غذاهای محلی

 خرید صنایع دستی

فعالیت های سفر
 



سفر به آران و بیدگل
ی د ر گ ن  ا ه ف ص ا

irantrawell

سیستم پیشنهاد و برنامه ریزی سفر ایران تراول، یک ابزار  هوشمند و دوست با تجربه است که
قبل از هر آخر هفته و  تعطیلات، بهترین سفرها را متناسب با شرایط و علایق تان به شما

.پیشنهاد میدهد
هدف ایران تراول این است که شما متنوع و هوشمندانه سفر کنید و لحظات زندگی

.خود را با سفر شاد کنید

د م ا ح ا  ر ا س  : ر ف س د  ا ه ن ش ی پ



سفر در یک نگاه

آران و بیدگل شهرستان مذهبی و کوچکی است در نزدیکی کاشان و ١٣
کیلومتری آن و با ٩ هزار سال قدمت. در آن زمان که این منطقه به
چهل حصاران شهرت داشت، آران و بیدگل یکی از این چهل حصار بود.
خیلی نباید توقعتان از آران و بیدگل بالا باشد و انتظار دیدنی های بسیار
نداشته باشید. اما در حد خودش با در برداشتن کویر و مسجد و کاروانسرا
و منطقه شکار ممنوع، شاهکار کرده و دلایل کافی برای دیده شدن را
برایتان فراهم می کند. می توانید یک روز صبح را به قصد آران و بیدگل
شروع کنید و از بناهایش دیدن کنید و نزدیکای غروب خودتان رو به کویر
مرنجاب برسانید و برای تنوع هم که شده یک بار غروب را از کویر تماشا
کنید تا دریا. شب را هم در یکی از اقامتگاه هایش، زیر فرش ستارگانش
سر کنید. اگر آدم خوش ذوقی باشید آتشی درست می کنید و سیب
زمینی کباب می کنید. هر فصلی از سال می توانید به اینجا سفر کنید اما
حواستان باشد که منطقه بیابانی است، پس تابستان های داغ و

زمستان های سردی خواهد داشت.
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بازدید از مسجد جامع قاضی آران و بیدگل

 بازدید از کاروانسرای مرنجاب

 بازدید از بقعه امامزداه محمد هالل

 بازدید از حمام رئیسه آران و بیدگل

 کویر مرنجاب

 منطقه شکار ممنوع یخاب

 دریاچه نمک آران و بیدگل

 جزیره سرگردان دریاچه نمک

 عکاسی

 اقامت



سفر به نائین
ی د ر گ ن  ا ه ف ص ا

irantrawell

سیستم پیشنهاد و برنامه ریزی سفر ایران تراول، یک ابزار  هوشمند و دوست با تجربه است که
قبل از هر آخر هفته و  تعطیلات، بهترین سفرها را متناسب با شرایط و علایق تان به شما

.پیشنهاد میدهد
هدف ایران تراول این است که شما متنوع و هوشمندانه سفر کنید و لحظات زندگی

.خود را با سفر شاد کنید

د م ا ح ا  ر ا س  : ر ف س د  ا ه ن ش ی پ



سفر در یک نگاه

درست در حاشیه ی شرقی استان اصفهان، شهری تاریخی با قدمتی بیش از
٣٠٠٠ سال به نام نائین وجود دارد که شکوه و ابهت به جای مانده از آن
دوران طلایی را به نمایش می گذارد. این شهر دارای گویشی نرم و مختص
به خود می باشد که در نزد مردم این دیار و بوم به گویش نائینی شهرت
پیدا کرده است. نائین آنقدر جذابیت لازم برای دیده شدن دارد که شاید
برای ندیدنش مجبور باشید دنبال دلیل بگردید و بهانه ای جور کنید تا به
آن سری نزنید. تنها مسجد جامعش با آن ستون های بزرگ و گچ بری
های خارق العاده که از لحاظ قدمت اولین یا دومین مسجد پابرجا در
ایران است، انگیزه ی کافی برای رفتن به نائین است. این مسجد، یکی از
لوکیشن های فیلمبرداری فیلم "شام آخر" فریدون جیرانی نیز بوده است.
در این شهر علاوه بر تماشای بنا های کهن می توانید هنرمندان عباباف را

در کارگاه های سنتی شان ببینید.
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بازدید از نارین قلعه یا قلعه نارنج، بنای به جا مانده

از دوران پارت ها و قبل از اسالم.

 بازدید از خانه تاریخی پیرنیا (موزه مردم شناسی

نائین)،

 بازدید از مسجد جامع نائین که با الهام از مسجد

پیامبر مدینه ساخته شده.

 بازدید از قلعه محمدیه (آشورگاه)، که احتماال از آن

به عنوان دژ دفاعی استفاده می شده و قدمت آن

مربوط به قبل از اسالم است.

 بازدید از بازار قدیمی نائین که ورودی این بازار یکی

از دروازه های قدیم شهر بوده که به «دروازه تاریخی

چهل دختران» نیز معروف است.
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بازدید از خانه تاریخی امامی 

 بازدید از آب انبار معصوم خانی

 بازدید از قلعه رستم

 بازدید از کاروانسرای نیستانک، متعلق به دوران قاجار

 بازدید از آسیاب آبی ریگاره

 بازدید از خانه فاطمی ها

 بازدید از کاروانسرای بالباد، متعلق به دوران صفویه

 بازدید از مسجد باباعبدهللا 

 بازدید از آتشکده سپرو که مردم محلی به آن چهاردری

نیز می گویند.

 بازدید از کارگاه های عبابافی در محله محمدیه

 باغ مصلی

فعالیت های سفر
 



سفر به خور و بیابانک
ن ا ه ف ص ا ن  ا ت س ا ر  د ی  د ر گ ا ت س و ر

irantrawell

سیستم پیشنهاد و برنامه ریزی سفر ایران تراول، یک ابزار  هوشمند و دوست با تجربه است که
قبل از هر آخر هفته و  تعطیلات، بهترین سفرها را متناسب با شرایط و علایق تان به شما

.پیشنهاد میدهد
هدف ایران تراول این است که شما متنوع و هوشمندانه سفر کنید و لحظات زندگی

.خود را با سفر شاد کنید

د م ا ح ا  ر ا س  : ر ف س د  ا ه ن ش ی پ



سفر در یک نگاه

می توانید سفر به این منطقه را با بازدید از قلعه های تاریخی آن آغاز
کنید که اکثرا کاربرد دفاعی داشته و دورتادورشان خندقی به این منظور
حفر شده. پس از آن می توانید از دو مسجد جامع مهم این شهرستان
دیدن کنید و محو کاشی کاری ها و گچ بری های آن ها شوید و عکاسی
کنید. حسابی که از دیدن بنای تاریخی سیر شدید به روستای گرمه بروید و
از نخلستان و آسمان آبی اش لذت ببرید و با قدم زدن در نخلستانش و
دنبال کردن مسیر چشمه آن خود را به تالابی زیبا در دل نخلستان
برسانید. برای بازدید از دیگر جاذبه طبیعی آن مسیر خود را به سمت
دریاچه نمک منحرف کنید تا چشم انداز زیبایی از افق با انعکاس آسمان
روی دریاچه را ببینید. نزدیک غروب خود را به کویر مصر برسانید و از
تماشای غروب در کویر هنگام راه رفتن روی رمل های نرم آن لذت ببرید.
کمپ بزنید، آتشی برپا کنید و خود را به چای ذغالی مهمان کنید.
شهرستان خور و بیابانک در ۴٢٠ کیلومتری شرق اصفهان واقع شده

است.
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آفرود

 شتر سواری

 بازدید از قلعه تاریخی بیاضه

 بازدید از نارین قلعه

 عکاسی

 کمپ زدن

 بازدید از قلعه جندق

 بازدید از مسجد جامع جندق

 پیاده روی در نخلستان های روستای گرمه

 بازدید از مسجد جامع فرخی

 بازدید از دریاچه نمک

 پیاده روی در کویر مصر


