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اگر شما هم فکر می کنید در این گرمای هوا ،بهترین جای دنیا که در آن احساس آرامش و آسایش می کنید ،همین اتاق منزل تان
و زیر خنکای کولر است ،بهتر است مطلب امروز دخل و خرج را از دست ندهید.

گزینههای تکراری شمالگردی را کنار بگذارید

هیجان وآرامش
در تقاطع کوه ودریا
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شهرک گردشگری نمک آبرود

این شهرک زیبا در  12کیلومتری حد فاصل تنکابن و چالوس قرار دارد .اگر از مشهد
عازم این منطقه هستید ابتدا وارد استان مازندران می شوید و بعد از گذر از ساری ،بابل،
محمود آباد و تنکابن و با حدود  930کیلومتر رانندگی به نمک آبرود خواهید رسید .در
حالی که این مسیر برای تهرانی ها و کرجی ها بسیار کوتاه و زیباتر است .این شهرک از
شمال به دریای خزر می رسد و در جنوب به ارتفاعات رشته کوه البرز ختم می شود و دارای
دوبخشمسکونیوگردشگریاست.البتهورودیبخشهایمسکونیازداخلمجموعه
بهدلیلرعایتحالساکنانبومیمسدوداست.بههرحالمنطقهگردشگرینمکآبرود
آن قدر جاذبه دارد که هوای ماجراجویی میان هشت محله مسکونی آن به سرتان نزند.
اگر می خواهید وارد منطقه جنوبی نمک آبرود شوید ،در همان ابتدا باید ورودی 10
هزار تومانی برای خودروهای شخصی را بپردازید و قبض دریافت کنید .بعد از ایستگاه
ورودی وارد بولواری می شوید که در هر طرف آن ،فقط درخت می بینید و درخت .حتی
کوه روبه روی تان نیز عبای زمردینی بر تن کرده است .نمک آبرود در سه منطقه گسترش
یافته است .بخش جنوبی ،شامل پای کوه و روی کوه و بخش شمالی که سواحل خزری
است .در بخش پای کوه ،تفریحاتی چون پیست دوچرخه ،پیست موتور چهار چرخ ،پیست
ماشین کنترلی و باشگاه تیراندازی و ...وجود دارد و رستوران ها ،شهربازی و ایستگاه
تله کابین در ضلع غربی مجموعه است .اگر حسابی در راه گرما خورده اید و از دمای هوا
شاکی شده اید ،پیشنهاد می کنم به جای رفتن به هر جای دیگر خود را هر چه سریع تر به
ایستگاه تله کابین برسانید.

در ضلع شمالی چه می گذرد؟ا

اگر در ضلع جنوبی همه جا را سبزه و درخت فراگرفته است ،در شمال منطقه پهنه فیروزه
ای خزر چشم مسافران را روشن می کند .پهنه ای آبی که با ساحل ماسه ای به واقع تمیز
لذت آبتنی را صد چندان می کند .در ساحل منطقه تفریحی نمک آبرود اولین چیزی که
توجه آدم را به خود جلب می کند ،تمیزی ساحل است که البته این موضوع نتیجه همت و
تالش بی وقفه ماموران مجموعه است تا متاسفانه دقت گردشگران .از این که بگذریم ،در
ساحل نمک آبرود چندین قسمت مجزا وجود دارد که هر کدام طعم شیرینی از دریای شور
خزر را به کام گردشگران می ریزند .در بخشی از این مجموعه ساحلی آالچیق ها و صندلی
هایی برای آرامش گرفتن در ساحل خزر تعبیه شده است و در بخشی دیگر برای رفاه حال
گردشگران پر انرژی و نترس انواع و اقسام وسایل بازی و تفریح آبی و هوایی قرار داده اند.
اگر از من می شنوید و دل پر جرئتی دارید و همچنین از افتادن در دریا نمی هراسید حتما
سوار شاتل ها و چترپاراسل شوید .در تمام سواحل دریا امکان قایق سواری و جت اسکی
سواری وجود دارد اما شاتل ها و چتر پاراسل ها وسایل هیجان انگیز جدیدی هستند که
خیلی همه گیر نشده اند.
شاتل وسیله ای سبک و تو خالی است که بسیار شبیه موشک های فضایی است .شاید
به همین دلیل اسمش را شاتل گذاشته اند .این وسیله با استفاده از یک طناب بلند به
قایق های تند رو متصل می شود و بعد از حرکت قایق ها ،آن ها هم به پرواز در می آیند.
چتر پاراسل هم از آن هایی است که حسابی آدرنالین به جان تان می ریزد .افراد سوار
چتر بزرگی می شوند و با کمک قایق روی آب های آبی چتر بازی را تجربه می کنند .دیگر
تفریحات ساحلی نمک آبرود قایق سواری از دو نوع قایق موتوری و قایق پدالی ،دوچرخه
سواری ،سوار کاری ساحلی،جت اسکی  ،هاور کرافت و ...است.

باآنکهخیلیهاتصورمیکنندبازارداغسفرهایشمالیدراین
روزهای گرم باید کمی سرد شده باشد ،اما همچنان جاده های
کشور شاهد خودروهای باربند بسته ای است که عزم سفر
به یکی از استان های شمالی ایران را دارند .در حالی که به نظر
بعضیآبوهوایخطهشمالیدرروزهایگرمتابستانیچیزی
شبیه سونای بخار ،گرم و شرجی است و تنها وظیفه اش تلخ
کردن لحظات سفر و هدر دادن هزینه های آن است .باید خدمت
این دوستان عرض کنم که در شمال ایران به جز زیر کولر های
گازی ،جاهای خنک زیادی وجود دارد که می توانید تن خسته و
روان آشوب زده از روزمرگی هایتان را انرژی دوباره ای ببخشید.
اگر شمال گردی را فقط به سواحل زیبا و البته متاسفانه گاه پر
زباله خزر محدود نکنید ،می توانید تجربه های عالی و هیجان
انگیزی را به دست بیاورید که ماه ها از به یاد آوری شان دلتان

معلق میان زمین و هوا

یکی از پرآوازه ترین تفریحات نمک آبرود ،تله کابین های دو قلوی مجموعه است که یکی
در مسیر یک شما را به ارتفاعات مدوبن و دیگری در مسیر دو به قله حمام دیو می رساند.
اگر هر دو تله کابین فعال باشند ،شاید در قسمت گرفتن بلیت اندکی دچار سردرگمی
در انتخاب شوید.

غنج می رود .در مطلب امروز دخل و خرج به صورت حرفه ای
به شمال ایران می رویم .یکی از دردسرهای مسافرت های دسته
جمعی ،راضی نگه داشتن تمام اعضا و توجه به عالیق و سالیق
گاه متضاد آن ها با هم و در یک زمان است .مثال ممکن است در یک
جمع هر چند کوچک خانوادگی ،افراد سلیقه های متفاوتی
داشته باشند .یکی عاشق آرامش و حال و هوای شاعرانه باشد و
دیگری به اصطالح یک جا بند نشود و عاشق هیجان و پر انرژی
باشد و همین موضوع برنامه ریز اصلی سفر را با چالش های
جدیمواجهمیکند.اگرشماهمقصدسفربایکگروهناهمگون
را دارید ،پیشنهاد می کنم برای سفر به منطقه گردشگری نمک
آبرود برنامه ریزی کنید .این مجموعه گردشگری و تفریحی
تالش کرده با تمام امکاناتش با دل هر نوع گردشگری راه بیاید و
اوقات خوشی را برای او مهیا سازد.

جاذبه های پای کوهی

با آن که ماجراجویی در قله های نمک آبرود بسیار خوب و مصفاست اما هزینه بلیت تله
کابینتاحدزیادیبهمذاقجیبخانوادههایپرجمعیتخوشنمیآید.بههمینمنظور
در پای کوه نمک آبرود هم تفرج گاه های بی نظیری مهیا شده است تا دیگران نیز بتوانند
از زیبایی های مجموعه لذت ببرند .آبشار نمک آبرود در ابتدای ضلع غربی یکی از همین
مکان هاست و با اندکی راه پیمایی و پله نوردی می توان به آن جا رسید .در کنار آبشار هم
امکان پهن کردن بساط پیک نیک وجود دارد و هم رستوران و آالچیق های فرش شده.
از دیگر جاذبه های تفریحی نمک آبرود می توان به سورتمه اشاره کرد .سورتمه که در
پایین ایستگاه تله کابین و در پای کوه است ،تازه وارد این مجموعه به حساب می آید.
هزینه هیجان سورتمه سواری برای هر نفر  25هزار تومان و برای کودکان زیر  10سال
به همراه یک بزرگ سال  35هزار تومان است .دیگر تفریحات نمک آبرود پیست موتور
سواری ،شهربازی ،پیست موتور چهار چرخ و میدان پینت بال جنگلی است.
تله کابین مسیر یک قدیمی تر است و کابین های کوچک چهار نفره دارد .در مسیر چشم
انداز بی نظیری از دریای خزر ،درختان سر به فلک کشیده افرا و دامنه کوه مدوبن زیر
پایتان گسترده می شود .سرعت این تله کابین نسبت به دیگری کندتر است و این یعنی
زمان بیشتری بین زمین و آسمان هستید و البته به همان میزان زمان بیشتری را هم
در صف سوار شدن به آن صرف می کنید .اما اگر سرعت تله کابین را افزایش دهند ،از
آن جایی که مسافت خط یک طوالنی تر و حدود  2100متر است ،باز هم سفر معلق
طوالنیتریراتجربهمیکنید.مقصدخطیکقلهمدوبناستکهحدود 10درجهسانتی
گراد از پایین کوه خنک تر است .شاخه های درختان شمشاد  700ساله با تنه های سبز
خزه پوش آن چنان در هم تنیده اند که خورشید برای دیدن یک وجب از خاک قله حسرت
به دل مانده است! در باالی قله ،رستوران ،کافی شاپ ،سرویس بهداشتی و آالچیق های
جنگلی فراهم شده است تا شما بتوانید زمان زیادی را در فضای با صفای مدوبن سپری و
البته بهای 25هزار تومانی بلیت تله کابین را هم حالل کنید .اگر می خواهید دست پخت
خودتان را آن باال نوش جان کنید به شرط این که وسایل خوراک پزی مانند گاز پیک نیکی
و منقل به همراه نداشته باشید ،می توانید غذایتان را با تله کابین حمل کنید و لذتش را
ببرید .هر چند در باالی کوه قیمت مواد خوراکی و غذایی با قیمت پایین کوه و حتی دیگر
رستوران های منطقه تفاوت ندارد و تقریبا مناسب به نظر می رسد .مثال خوردن چهار پرس
چلو و یک غذای کبابی حدود  80تا  100هزار تومان خرج بر می دارد.

اقامت در نمک آبرود

از طناب آویزان

یکی از تفریحات تازه وارد مجموعه نمک آبرود ،زیپ الین است .ماجراجویی هیجان
انگیزی که شما را به وسیله چندین طناب به کابلی آویزان می کنند و سر می دهند.
امکان این تفریح برای تمام کسانی که سری نترس ،قدی باالی  150سانتی متر ،سنی
بیش از  10سال و وزنی کمتر از  90کیلو گرم دارند مهیاست .بهای بلیت این تفریح پر
انرژی  25هزار تومان است .پیشنهاد می کنم که اگر روزی تا این جا آمدید حتما زیپ
الین را تجربه کنید .سر خوردن در فضایی سر سبز با درختان آن قدر بلند که گاهی
می ترسید نوک انگشتان پای تان به شاخه های آن ها بخورد بسیار بیشتر از آن چه که
تصورش را می کنید خوب است.

در ضلع شمالی
منطقهشما
می توانید با
پرداخت 20
هزار تومان
ورودی و حق
اسکان در منطقه
ساحلیکمپ
بزنید

در نمک آبرود به دلیل وسعت و تنوع امکانات  ،امکان
هر نوع اقامتی وجود دارد .از اقامت در ویالهای مجلل
و گران قیمت بگیرید تا شب خوابی لب دریا و کمپ زدن
در فضاهای جنگلی .اقامت در ویالهای نمک آبرود از
 200هزار تومان تا حتی  700هزار تومان برای یک
شب از حساب بانکی تان کم می کند .در حالی که
گزینه های به صرفه تری برای رساندن شب به صبح
وجود دارد .در ضلع شمالی منطقه شما می توانید با
پرداخت  20هزار تومان ورودی و حق اسکان در منطقه
ساحلی کمپ بزنید .اگر وسایل کمپ همراه ندارید می
توانید با پرداخت  40هزار تومان در کلبه های چوبی
مشرف به دریا اقامت کنید .حتی اگر به هر دلیلی در
کلبه های چوبی احساس راحتی نمی کنید می توانید
سوئیت های یک خوابه را با مبلغ 80تا 100هزار تومان
کرایه کنید و از بودن در نزدیکی دریا و شنیدن امواج
خروشانش لذت ببرید.

هزینه تفریحات پای کوهی نمک آبرود

تله کابین مسیر دو با کابین های جدید شش نفره ،مجهز و بزرگ تر ،مسافران را از مسیر
 1700متری باال می کشد و به قله حمام دیو می رساند .این خط به علت تازه تاسیس
بودن ،امکانات به روز تری نیز دارد و از تکان های گاه دلهره آور خط یک خبری نیست.
بماند که تا به حال هیچ گزارشی مبنی بر بروز اتفاق و حادثه در تله کابین های نمک
آبرود به گوش نرسیده است اما استفاده از خط  2ایمن تر به نظر می رسد .خط  2شما را
به ارتفاعاتی می برد که پارک ماجراجویی در آن جا واقع است ،پس اگر عاشق هیجان
هستید باید خدمت تان بگویم که این جا جایش است .بهای بلیت ،شرایط و موارد قابل
حمل در تله کابین مانند مسیر یک است .در باالی این قله عالوه بر رستوران و کافی
شاپ قسمتی با عنوان پارک ماجراجویی قرار دارد که تفریح پر هیجان زیپ الین را ارائه
می دهند .حمام دیو نیز در واقع سنگ بزرگی است که به طرز جالبی میانش تهی است و
مانندتشتبزرگیبهنظرمیرسد.شایدفکرکنیدایستگاهتلهکابیندرقلهکوهقراردارد.
اما باید عرض کنم که می توانید تا مدت ها همچنان از زمین های شیب دار و سر سبز کوه
باال بروید و از هوای خنک لذت ببرید .در حمام دیو چندین غار طبیعی نیز وجود دارد که
وارد شدن و حس سرمای فضای آن ها بسیار عالی به نظر می آید.

تفریح

قیمت (تومان)

توضیحات

پینت بال

 30هزار

مجاز برای افراد باالی  10سال

کارتینگ جوانان

30هزار

مجاز برای افراد باالی  150سانتی متر

کارتینگ نوجوانان

 30هزار

مجاز برای افراد باالی  130سانتی متر

پیست موتور چهار چرخ

 30هزار

امکان همراهی کودک هم وجود دارد

شهر بازی

 5هزار

دوچرخه سواری

 10هزار

محدودیتی ندارد

باشگاه تیر اندازی پرنده بی جان

 30هزار

مجاز برای افراد باالی  12سال

تیر و کمان

 12هزار

مجاز برای افراد باالی  12سال

پینت بال کودکان

 7هزار

مجاز برای افراد باالی  12سال

توضیح کلی :این تفریحات برای افراد دارای معلولیت های جسمی و ذهنی ممنوع است.

هزینه اقامت در نمک آبرود بدون استفاده از امکانات تفریحی برای چهار نفر( به تومان)
نوع سفر
شخصی

سوخت
 150هزار

اقامت( ساحلی)
 2شب  200هزار

تغذیه
 400هزار

ورودی
 10هزار

تور تهران

-

-

-

 250هزار

تور مشهد

-

-

-

 350هزار

هزینه تور
250
هزار
350
هزار

جمع کل
 760هزار
یک میلیون
یک میلیون و
 400هزار
CMYK

