ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻬﺎری ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻧﻮروزی ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮر ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺗﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن؛ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻮروزی
ﺗﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻧﻮروزی اﺳﺖ .دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد
دارد .آژاﻧﺲ ﻣﻘﺘﺪر ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ دﻗﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻧﻮروز آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ .ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ اﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮ دﻻﯾﻞ را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ:
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ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮﺟﯽ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻔﻠﯿﺲ
ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﺮﺟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺻﺒﺤﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻋﯽ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﻏﺬا ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﮔﺮﺟﯿﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﻨﻮع در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ :ﺷﻤﺎ از  ۲ﺷﺐ ﺗﺎ  ۱۰ﺷﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ
ﺳﻔﺮی ﮐﻮﺗﺎه و اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮی ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺧﻮﺷﮕﺬاری اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد
دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﺎرﯾﺨﯽ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﻬﺮ اﻣﮑﺎن ﻗﺪم زدن ﺑﺮ روی ﺳﻨﮕﻔﺮش ،ﺑﺎزدﯾﺪ
از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از اﭘﺮاﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻢ دادن ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ و ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﺮدن ﻏﺬاﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن از آن دﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
را دارد و ﺣﺘﻤﺎ ً ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻧﻮروزی :اﯾﻦ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد .ﮔﺮﺟﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻮروز
را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋهی آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮروز را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺗﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮر ﺗﻔﻠﯿﺲ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب آن وﺟﻮد دارد.
ﺗﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺑﺎﺗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻔﺮ از ﺷﻬﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن
ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻠﯽ زﯾﺒﺎ و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑﺴﺎل را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺪن ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺎرج ﮐﺮده ﺗﺎ
آﻣﺎدهی ﺳﺎل ﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺬاب و زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻧﻮروز  98را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺸﺖ ﺑﻬﺎری در ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺑﻬﺎر زﻣﯿﻦ ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻌﺎدل ﺑﻬﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺮای ﻟﺬت
ﺑﺮدن از ﻫﻮا ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده از ﻋﺪم ﮔﺮم و ﺳﺮدی ﻫﻮا
ﻟﺬﺗﯽ دوﭼﻨﺪان را از ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﻮروز  98ﻫﻢ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻮارد اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﭼﻨﺪان
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ً درک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان وﺟﻮد دارد.
اﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻫﻤﯿﻦ
دﻻﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در زﯾﺮ دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ را ﺷﺮح دﻫﯿﻢ.
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ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺳﻔﺮ :ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰا وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻣﻬﻤﻲ ﺳﺖ.
ﺗﻨﻮع ﭘﺮوازﻫﺎ:ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﭘﺮوازﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ از ﻣﺒﺪأ اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ دﺳﺖ
ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن اﯾﺮﻻﯾﻦ ،ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮوازی ،و روز ﺳﻔﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ :ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪی ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
ﻣﻌﺮوف ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪای ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻀﻮر در ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺮﯾﺪ را
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ
ﻋﺎﻟﯽ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮواز ،ﻫﺘﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮرﻫﺎی آن ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﻮروزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﺳﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه و ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
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