اقامتگاه بوم گردی گیلهبوم

گیلهبومقابلاجراهستند،بهشرحزیراست :
اقامتگاهبومگردی 

بستههایسفریکهدرمحدوده


نوع 

برنامه 

مدت زمان

بهترین زمان 

شرح برنامه

 گشتدرباغکیوی

مزرعه 
کیویچینی 

نیمروز 

آبان 

چایچینی 


2روزه 

بهار،تابستان،و
پاییز 

درزمستانامکان
تولیدچایسیاه
وجودندارد.تنها
فرآیندآنقابل
مشاهدهاست .

بهارنارنج 

1روز 

اردیبهشت 

پرتقالچینی 

نیمروز 

دیوبهمن 

نشاء برنج

نیمروز 

اردیبهشت 

برداشت برنج

نیمروز 

نیمهدوممردادتا
نیمهدومشهریور 

 آشناییباابزارالزم

 یادگیریکیویچینی
 کیویچینی 
روز اول
 چایچینیدرمزرعه 
 ورزومالش
روز دوم

 خشککردنچای
 دمکردنچای 
جمعآوریبهارنارنج
 
 شستشو

 پختمربا 
 گشتدرباغپرتقال 
 یادگیریپرتقالچینی
 پرتقالچینی

 مشاهدهنحوهنشاءبرنج
 ورودبهشالیزار

 شرکتدرنشاءبرنج 

طبیعت گردی 

 مشاهدهنحوهبرداشتبرنج
 ورودبهشالیزار

 شرکتدربرداشتبرنج 

پرندهنگری 

1روز 

آذرتابهمن 

تاالبامیرکالیهوبوجاق 
نکته:هماهنگیورودبهدوتاالبفوقواعزاملیدر
تخصصیپرندهنگریدرشهرمبدابایدصورتگیرد.

رویایسلکو 


پیاده

2ساعت 

تمامفصول 

 پیادهروی در کوچه باغ
 مشاهده باغ کیوی و باغ چای
 بازدید سل (آبگیر برنج)
 بازدید شالیزار
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شسِرهدشت
 پیادهروی تا می 
شسِره
پیادهرویمی 

دشت 

نیمروز 

جنگلپیماییچالهسرا 


نیمروز 

آبشارمیالش 

1روز 

بهار،تابستان،و
پاییز 

جنگلپیمایی 

مرسهبهکناله 

نیمروز 

تمامفصول 

ییالقجواهردشت 

1روز 

بهاروتابستان 

تمامفصول 

 بازدید از کندوهای زنبورعسل (خرداد و تیر)
 چیدنکونوس(آذرتااسفند)
 چیدنسبزیجاتمحلی(بهار)

بازگشتازباغهایپرتقال،چیدنشکوفهپرتقال


(بهار)
 جنگل پیمایی در منطقه حفاظت شده سروالت
تمامفصول 
 بازدید از جنگلهای باستانی هیرکانی
(بستهبهوضعیت
 مشاهده زعفران خزری (پاییز)
هوا) 
 مشاهده کلبههای کاهگی و چوبی
 بازدیدازروستایتاریخیدیورود
 بازدیدازباغهایفندق 

 بازدیدازمزارعگلگاوزبان
 بازدیدازدرختانانجیلی
 بازدید از کندوهای زنبورعسل
 جنگلپیمایی تا کلبههای جنگلی
 بازدید از چایزارهای وسیع کوهستانی
 بازدید از حوزه آبخیز رودخانه خشکه الت
شنادرحوضچههایآبشیریندرتابستان 


 مشاهده چشمانداز وسیع ساحل دریای خزر
 مشاهده مراتع چرای گوسفندان ،گاوها و اسبهای بومی
 مشاهده غارهای آهکی
 مشاهده آبشار
 کوهپیمایی سبک در منطقه ییالقی جواهردشت و
دامنههای سماموس
 گشتدرباغپرتقال 

تور کودکان 
پرتقالچینی 

نیمروز 

چایچینی 


2روزه 

دیوبهمن 

 یادگیریپرتقالچینی
 پرتقالچینی 

بهار،تابستان،و
پاییز 
 چایچینیدرمزرعه 

 ورزومالش
درزمستانامکان
تولیدچایسیاه
روز دوم
وجودندارد.تنها
 خشککردنچای
فرآیندآنقابل
دمکردنچای 
مشاهدهاست .
روز اول
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گِلبازی 

2ساعت 

تمامفصول 

شسِره
پیادهرویمی 

دشت 

نیمروز 

تمامفصول 

 تهیهخمیرگل 

 ساختمجسمهگلی 
شسِرهدشت
 پیادهروی تا می 

کوهنوردی 

جنگلپیمایی 

چالهسرابهپلتکلهسر 

 چیدنکونوس(آذرتااسفند)

بازگشتازباغهایپرتقال،چیدنشکوفهپرتقال


(بهار) 
 جنگل پیمایی (سیاالتتاپلتکلهسر(

1روز 

(کوهنوردیمتوسط) 
جنگلپیماییخشکاسرا 

1روز 
(کوهنوردینیمهسنگین) 

قلهسُماموس 
(3680متر) 

(کوهنوردیسنگین) 


 چیدنسبزیجاتمحلی(بهار)

تمامفصول 
(بستهبهوضعیت  بازدیدازآبشار افرا
هوا) 
 بازدید از باغ چای و روستای پلت کله سر
تمامفصول 
 مشاهده کلبههای جنگلنشینان گالشی
(بستهبهوضعیت  بازدید از رودخانه هچی رود
هوا) 
 بازدید از دریاچه خشکارود 
روز اول

 حرکت به سمت ییالقجواهردشت
2روز 

بهاروتابستان 

شبمانیدرخانههایروستاییجواهردشت


روز دوم

 صعودقلهسماموسوبرگشتازجواهردشت 

قلهگیشارکوه 
(1350متر) 
نیمهسنگین) 
(کوهنوردی 

1روز 

کوهنوردیتاییالق
جیردشتان 

(کوهنوردیسنگین) 

1روز 

تمامفصول 
مشاهدهچشماندازجواهردشت

(بستهبهوضعیت 
هوا) 
 مشاهدهچشمانداز وسیع ساحل دریای خزر 

 جنگلپیماییوکوهنوردی(سیاالتتاگیشارکوه)

بهاروتابستانو
پاییز 

 کوهنوردیسیاالت-گیشارکوه-جیردشتان
 تنوعدرختانهیرکانی

 مشاهدهچشماندازوسیع ساحل دریای خزر
 مشاهدهچشماندازوسیع خطالراس سماموس 
روز اول

سماموسبهلپاسرو
جواهرده 

(کوهنوردیسنگین) 

 حرکت به سمت جواهردشت
خانههایروستاییجواهردشت
 شب مانی در 
روز دوم
3روز 

بهاروتابستان 

 صعود قله سماموس
 حرکت به سمت ییالق لپاسر
 شبمانی در کاروانسرای سنگی لپاسر
روز سوم
 کوهپیماییازلپاسرتاجواهرده
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آبی

صنعتی

مشاهده صیدماهی 

2ساعت 

ساحلدریاوشنا

بستهبهزمانبندی
مهمانان 

مهرتافروردین  مشاهده صید دسته جمعی صیادان 
بازیدرساحلقاسمآباد 


ماسه


اردیبهشتتامهر   قایقسواری 
 جت اسکی

کارخانهچای 


3ساعت 

تمامفصول 

آشناییبافرآیندتولیدچایایرانی 

(رحیمآباد) 

واجارگاه
پرورشماهیقزلآال 


(شیخزاهدمحله،

چابکسر) 

3ساعت 

تمامفصول 

هایقزلآال 

 آشناییبانحوهتکثیرماهی
آشناییباانواعحوضچههایپرورشماهی 



زنبورداری 
3ساعت 

خردادوتیر 

آشناییبانحوهتولیدعسل،ژلسلطنتی،وخواص
عسل 

گلوگیاهضامنآهو 

2ساعت 

تمامفصول 

آشناییباانواعگیاهانزینتی 

تیرماهسینزه 


4ساعت 

12آبان 

 شرکتدرمراسمآیینسنتی«تیرماهسینزه»
امیریخوانیوموسیقیمحلی



شبیلدا 


4ساعت 

30آذر 

مراسمشبیلداوموسیقیمحلی

جشنسده 


4ساعت 

10بهمن 

چهارشنبهسوری 

4ساعت 

چهارشنبهآخر
سال 

جشنآبپاشان 



1روز 

هفتهنخست
تیرماه 

برگزاریمراسمدرآبشارمیالش 

عروسیقاسمآبادی 


ازظهرتاغروب 

تمامفصول 

شرکتدرمراسمعروسیقاسمآبادی


جشنهنرمند 

2ساعت 

15دی 

تور فرهنگی صنایع دستی

بهستونآخر
مراجعهشود .

تمامفصول 



سرهدشت،
ش 
(کناله،می 
سیاالت) 

فرهنگی -مناسبتی 

مراسمجشنسدهوموسیقیمحلی
مراسمچهارشنبهسوریوموسیقیمحلی

 ساخت مجسمه با کاهگل
 اعطایجایزهبهبهترینمجسمهدریکرقابت
تیمی 
آشنایی با کارگاه های صنایع دستی شامل:
 سفالگری ( 3ساعت)
 نمدمالی ( 2ساعت)
 چادرشببافی (  2ساعت)
 بامبو بافی ( 3ساعت)
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موسیقی محلی قاسمآبادی

2ساعت 

تمامفصولغیراز
ایاممصادفبا برگزاریموسیقی محلی قاسمآبادی
عزایعمومی 
 تلهکابین رامسر
 ییالقجواهرده

تفریحی 

رامسر 

بستهبهزمانبندی
مهمانان 

 پیادهروی در بلوار کازینو
فروردینتامهر   موزه پهلوی
 آبگرم رامسر
 قلعه مارکوه
 جنگل دالیخانی
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