جنگل پیمایی مرسه به کناله
Merse - Konale Hiking

Track Attractions

جاذبههای مسیر

1) Seasonal waterfall

) آبشارکهای فصلی1

2) Rocky river bed
3) Beautiful view over jungle & Somamus
mountains
4) Jungle fruit trees including Plum,
Walnuts, & Jujube
5) Galesh wooden shelter & talking with
Galesh people
6) Steep slope tea farms & watching rural
women picking tea leaves
7) Drinking fresh water from Khoshke-Lat
river’s headwater
8) Small fresh water basin (suitable for
swimming in the summer)

Introduction
The duration of this Hiking is 4 hours. Driving

معرفی

in a car from Gileboom to Siahkalrood, after

 از گیلهبوم با. ساعت است4 مدت زمان این جنگلپیمایی

passing two metal bridges, we reach Merse vil-

ماشین شخصی به سیاهکلرود می رویم و بعد از عبور از دو پل

lage at the end of the asphalt road. This village

 این. در انتهای جاده آسفالت به روستای مرسه می رسیم،فلزی

is located by the Khoshke-Lat river. We will

 جاده شوسه را.روستا در کنار رودخانه خشکهالت قرار دارد

continue walking the dirt road for 10 minutes
along Konale village. At the end of the village,

آله) ادامه- دقیقه در امتداد روستای کناله (خان01 به مدت

we can see beautiful tea farms in the hillside and

 انتهای روستای کناله چایزارهای زیبا در دامنه کوه.می دهیم


Khoshke-Lat River’s headwater. Continuing the

 چایزارها را ادامه می دهیم و.و سرچشمه رودخانه قرار دارد

tea farms we arrive at seasonal waterfalls over a

در شیب جنگل به موازات دره کوچکی به آبشارکهای فصلی

slope in the jungle along a small valley. We’ll
take a 30-minute hike from the waterfalls to the

 از آبشارکها تا کلبههای گالشنشین نیمساعت.میرسیم

shepherd’s shelter where we can see a dazzling

 چشمانداز قله سماموس و، از محل کلبه ها.جنگلپیمایی است


view of Somamus peak and Jordasht pristine

.جنگلهای بکر جوردشت پدیدار میشود

forest.

) رودخانه و بستر سنگی آن2
) چشم انداز بکر جنگل و رشته کوه سماموس3
 گردو و عناب،) درختان میوه جنگلی نظیر آلو4
) کلبه های گالش نشین و گپ و گفتگو با گالشی ها5
) چایزارهای پر شیب و دیدن چای چینی زنان روستایی6
) سرچشمه رودخانه خشکه الت و مزه چشمه آب شیرین7
) حوضچه های کوچک آب شیرین (مناسب برای شنا در8
)تابستان

Before the Trip

1) Light rucksack
2) Hiking shoes

پیش از سفر

) کوله سبک1
) کفش مناسب2

3) Long sleeve shirt

) لباس آستین بلند3

4) Anti-insect Spray

) اسپری ضد حشره4

5) 0.5L Water Bottle

) قمقمه آب نیم لیتری5

6) Tissue paper and Soap

) دستمال کاغذی و صابون6

7) Photography & Binocular Camera

) دوربین عکاسی و دوچشمی7

8) Cap & Cotton Gloves

) کاله آفتابی و دستکش نخی8

9) Bag for picking tea or fruit

) کیسه برای چای چینی یا میوه چینی9

Hint: There is no WC service in the

:نکته

trail so its necessary to have a bottle

 داشتن بطری آب.در مسیر دستشویی وجود ندارد

of water for this purpose.

http://www.gileboom.info

.کوچک برای دستشویی ضروری است

100-49545424 :شماره تماس

