Track Attractions

جنگل پیمایی چالهسرا
Chale-Sara Hiking

1) Beautiful View over Caspian Sea
2) Hyrcanian virgin forest & old Trees
3) Caspian vimba fish
4) Wooden and mud cottages
5) Seasonal fruits such as raspberry,
walnut, apple, and orange
6) Tea and orange farms
7) Beautiful view over Gishar-Kuh
8) Local Handicrafts (Felts)
9) Picnic with tea

Introduction
The duration of this hike is 3:30 hours. After
crossing the lanes and viewing the tea and

معرفی
 ساعت استت:3:3 مدت زمان این جنگلپیمایی سبک

the orange farms, we reach the fresh water

،بعد از گذر ازکوچه باغ و دیدن باغهای چای و پرتقتال

river (Siah-Lat). In the river we can see little

به رودخانه آب شیریتن » ستیتاهالت « متیرستیتم در

fishes called Caspian vimba fish. After 1.5h

)رودخانه امکان دیدن ماهیهای کوچک (کولیمتاهتی

of easy hiking with a light slope, we arrive at

شتیتب

Chale-Sara. It is a flat place with wooden and

 ساعته به تدریت5 1 است با یک جنگلپیمایی

mud cottages and an Imam-Zade (holy

گرفته و به چالهسرا میرسیم محیطی مسطح با کلبههای

shrine) where local people come for their

گلی و چوبی و امامزادهای که مردم برای نذر یا مراسم

vow or special events.

خاص به آنجا میآیند

جاذبههای مسیر
) چشمانداز زیبای دریای خزر1
) جنگل بکر هیرکانی و درختان باستانی2
) کولیماهی3
گلی-) کلبههای چوبی4
 و پرتقال، سیب، گردو،) میوههای فصلی مثل تمشک5
) باغهای چای و پرتقال6
) چشمانداز زیبای گیشارکوه7
) نمدهای قدیمی8
) تهیه چای9

Before the Trip

1) Light rucksack
2) 0.5L Water

پیش از سفر

) کوله سبک1
) قمقمه آب نیم لیتری2

3) Anti-insect Spray

) اسپری ضد حشره3

4) Long Sleeve Shirt

) لباس آستین بلند4

5) Hiking Shoes
6) Hiking Stick

Hint: There is a possibility to traverse the dirt road by Jeep

Facilities:
1) Bath and WC Services

http://www.gileboom.info

) کفش مناسب5
) باتوم6

 امکان پیمایش مسیرجاده خاکی با جیپ میسر3نکته
است
3امکانات

) سرویس حمام و دستشویی1
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