
 های مسیرجاذبه

 شالیزار  (1

 ای ساحل ماسه (2

 باغ کیوی و چای  (3

 آبگیر برنج )سل(  (4

 مزرعه گل و گیاه  (5

 بازدید از چادر شب بافی  (6

 قایق سواری و دیدن صید ماهی   (7

 

Track Attractions 

 

1) Rice Field 

2) Sandy Beach 

3) Kiwi and Tea Farms 

4) Water Reservoir (Sal) 

5) Flower and Plant Nursery 

6) Visiting Chadorshab Weaving Workshop 

7) Boat Ride and Watching Fishermen 

 کوروی ایسلپیاده
Eisal koo Walking 

 معرفی
 

کنیم.  کموچمه بماغ           از گیله بوم به سمت شالیزار حرکت می

گذرانی. تا به آبگیرهای برنج برسیم.    باریک و کوتاهی را می

اینجا پارک گیشار است، مشرف بر برنجزارهایی که تا ساحل 

کنیم. تما بمه         اند  در پاکوب کنار آبگیر حرکت می  گسترده

های چای، کیموی   رسی.  در امتداد این جاده باغ  جاده شنی می

کنی.  رفته رفته به گملمهمده        و تاالبی کوچک را مشاهده می

رسی. که صاحب آن به ظرافت هرچه تمماممتمر     ضامن آهو می

دهد  انتهای جاده   در چند ههتار درختان زینتی را پرورش می

رسی.  از مجتمع آهوان، خیابان ساحل دو، بمه        به بزرگراه می

 کنی.    ای و محل قایق سواری حرکت می سمت ساحل ماسه

مسیر برگشت از ورودی قاس. آباد سفلی بمه سمممت کمافمه          

نصرتی و مغازه چادر شب بافی است  بعد از دیدن آنمهما، از      

 گردی.    میکوچه زمین فوتبال به گیله بوم بر

Introduction 

Moving towards the rice fields from Gileboom 

and passing a short narrow lane, we reach the 

Sal (water reservoir for rice planting). This 

place, known as Gishar Park, overlooks the rice 

paddies which extend all the way to the Caspian 

Sea. We continue walking along the water reser-

voirs to reach a sandy road. Tea and kiwi farms 

as well as a  lagoon are located along this road. 

After a short walk we arrive at a plant nursery 

where hectares of ornamental plants are grown 

neatly by the owner. At the end of the road we 

reach the  highway, head to the sandy beach and 

boating area via Sahel-2 road, Ahowan com-

plex.  

On the way back, we visit Nosrati Cafe and a 

Chadorshab weaving workshop on Ghasem 

Abad-e Sofla's main entrance before returning to 

Gileboom, passing the lane next to the football 

field. 



 پیش از سفر

 

 کاله آفتابی  (1

 کوله سبک (2

 جوراب اضافه  (3

 کفش مناسب (4

 دوربین عکاسی  (5

 لباس آستین بلند (6

 قمقمه آب یک لیتری (7

Before the Trip 

 

1) Cap 

2) Light rucksack  

3) Extra socks 

4) Walking shoes 

5) Camera 

6) Long sleeve shirt 

7) 1.0L Water 
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