
 های مسیرجاذبه

 انداز زیبای دریای خزرچشم (1

 شالیزار و مراسم نشاء برنج (2

 ساحل فرسایشی رودخانه خشکه الت (3

 های گیشارکوهدامنه (4

 برنجزارهای پلکانی (5

 کارگاه ذغال سازی (6

 بند خشکه التسیل (7

 جویبارهای فصلی (8

 آبگیر برنج )سل(  (9

 گیاهان دارویی (10

 های کیویباغ (11

 های اسبگله (12

 کندوج (13

Track Attractions 
 

1) Beautiful View over Caspian Sea   

2) Rice Fields and Transplanting Rice  

Ceremony 

3) Khoshke-Lat River Erosion 

4) Gishar-Kuh Hillsides   

5) Terraced Rice Fields  

6) Charcoal Kiln  

7) Khoshke-Lat Sluice 

8) Seasonal Streams 

9) Rice Reservoir (Sal) 

10)  Herbal Plants 

11)  Kiwi Farms 

12)  Horse Herds 

13)  Konduj  

  روی خشکه الت پیاده
Khoshke-Lat Walking 

 معرفی
 

 9ساعت و طوول مسویور           4مدت زمان این پیاده روی 

شویم و در    کیلومتر است. از شالیزارهای وسیعی رد می 

 رسیم. های کیوی به آبگیرهای برنج می مجاورت باغ

ای گیشارکوه قرار داشته  جاده خاکی پای دامنه کوهپایه

به دریا دارد. کارگاه ذغوال سوازی       و چشم انداز خوبی

ها و برنجوزارهوای پولوکوانوی در            های اسب  مزرعه گله

های روستوای   های قدیمی و کندوج مسیرمان است. خانه 

بینیم تا به خشکه الت و سیول بونود       قاسم آباد علیا را می

 زیبایی برسیم. اینجا پایان مسیر است.

Introduction 
The duration of this walking is 4 hours and the 

length of the route is 9 Km. After crossing the 

wide rice fields next to the kiwi farms, are the 

rice reservoirs. 

The dirt road is located on the Gishar-Kuh 

hillsides and has a beautiful view over Caspian 

sea. The charcoal kiln, horse herds, farms,  

terraced rice fields, a nice view over traditional 

houses and rural Kondujs of Ghasem-Abad 

Oliya are in our trail. The final destination is 

Khoshke-Lat and its beautiful sluice. Here is 

the end of the trail. 



 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

 

 امکانات:

 سرویس دستشویی (1

 تدارک جیپ در جاده لوله گاز (2

Before the Trip 

1) Cap 

2) Light rucksack  

3) Extra socks 

4) Walking shoes 

5) Camera 

6) Long sleeve shirt 

7) 1.0L Water 
 

Facilities: 

1) WC Service 

2) Preparation of Jeep for the pipe-

line road 

                       http://www.gileboom.info                                                    310-49545494شماره تماس:  


