
 های مسیرجاذبه

 سَره  (1

 باغ چای  (2

 آبشار افرا  (3

 درختان هیرکانی  (4

 چشم انداز دریای خزر  (5

 پرندگانی همچون سهره، توکا، دارکوب، و کوکو  (6

 جانورانی همچون گراز وحشی و گاوهای ورزا  (7

Track Attractions 

 

1) Cowsheds  

2) Tea farm  

3) Afra Waterfall  

4) Hyrcanian jungle  

5) View over Caspian  Sea  

6) Birds such as bullfinches, ortolans, 

woodpeckers and cuckoos 

7) Animals such as wild pig and Varza 

bulls  

 جنگل پیمایی چاله سرا به پلت کله سر
Chale-Sara to Plat-Kale-Sar Hiking 

 معرفی
 

ساعت است. از چاله سرا بهه      6زمان پیمایش این مسیر حدود 

کنیم. جهت کلی مسهیهر، جهنهوب           ده حرکت می  سمت فین

کنیم.درختان منطقه   غربی است. دو گاوسرا یا سره را طی می 

حفاظت شده سروالت اغلب شامل توسکا، افرا، راش، ممهرز،  

لیلکی و خرمالو وحشی است. از فین ده تا گردنه یک ساعت  

کشد. اغلب در گردنه باد خهنهکهی جهریهان دارد.                    طول می

 در پاییز، زمستان و اوایل بهار منطقه اغلب مه آلود است.

 4کنهیم. آبشههاری     از گهردنه به سمت آبشار افرا حرکت می

متری که درختان تنومند افرا در مجاورت آن وجود دارد و     

های زیبایی در مسیر جریان آب وجود دارد. از سَره   حوضچه

بزرگی در قسمت جنوب آبشار به سمت باغ چای پلهت کلهه     

 رسیم.   کنیم و بعد از دو ساعت به روستا می سر حرکت می

Introduction 

The duration of this hike is 6 hours. We shall 

move in the south-west direction, from Chale-

Sara towards Fin-Deh. Along the way we shall 

pass two cowsheds (known as Sare in Gilaki 

dialect). The trees in Sarve-Lat protected area 

include alder, maple, beech, hornbeam, honey 

locust and wild persimmon. It takes one hour 

from Fin-Deh to reach the col, which often has 

cool winds. The area is foggy most of the year 

(fall, winter, and first spring).  

From the col, we continue hiking towards Afra 

waterfall, which is 4 meters tall and surrounded 

by thick maple trees. Beautiful basins are 

formed along the waterway. Passing a large 

cowshed in the south of the waterfall, we      

continue walking towards ‘Plat-Kale-Sar’ tea 

farm and reach the village within two hours. 



 پیش از سفر

 

 باتوم (1

 کاله آفتابی  (2

 کوله سبک (3

 یک وعده غذا (4

 دوربین عکاسی  (5

 لباس آستین بلند (6

 قمقمه آب یک لیتری (7

 کفش مناسب کوهنوردی (8

 نکته: در طول مسیر سرویس بهداشتی وجود ندارد.

Before the Trip 

 

1) Hiking Stick 

2) Cap 

3) Light rucksack  

4) One meal 

5) Camera 

6) Long sleeve shirt 

7) 1.0L Water 

8) Hiking shoes 

Caution: There are no toilets along the 

route  
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