
 

 

 شرکت خدمات مسافرتی وگردشگری کورهنگ رپواز

 

 گ (رفتین اجرای) اقامت  مسافران عزیز همراه با ویژه ازمکانهای گردشگری برنامه روزانه بازدید

 

 

 نوع برنامه زمان برنامه

 (راهنما پیرامون برنامه ها و مکانهای گردشگری)توضیحات صرف صبحانه و امورات شخصی  صبح 9صبح لغایت 7

 عصر می باشد( 4)در صورت اجرا در ارمند زمان پایان  یا ارمند  ساماندرقایق سواری ورفتینگ  بعدازظهر1تصبح لغای 9

 صرف نهاردر مسیر رفتینگنماز و  بعدازظهر 2عدازظهرلغایتب1

 و قلعه چالشتر بازدید ازپل زمانخان  عصر5لغایت عصر2

گردشگری عشایری یا هتل ) در صورت اجرای رفتینگ در  اکوکمپمت در حرکت به سمت کوهرنگ و اقا شب 8 لغایتعصر  5

 حذف خواهد شد ( و قلعه چالشتر رودخانه ارمند بازدید از پل زمان خان 

 استراحت ،نماز ، شام و خواب  شب به بعد 8

 

 نوع برنامه زمان برنامه

 صرف صبحانه وانجام امورات شخصی بحص83:8صبح لغایت 7

 ، سد کوهرنگ  چشمه کوهرنگ ، آبشار شیخ علیخان بعد از ظهر  1یتبح لغاص83:8

 نماز ، ناهار و استراحت بعدازظهر23:8بعد ازظهر لغایت 1

 چشمه دیمه ،آبشار و تونل کوهرنگ ، تنگه شاه عباس ، خرید صنایع دستی و سوغات شب 8بعد از ظهرلغایت23:8

 نینماز ، صرف شام ، شاهنامه خوا شب18لغایتشب  8

 و خواب  استراحت شب به بعد18

 

 نوع برنامه زمان برنامه

 صرف صبحانه و امورات شخصی صبح38 8:صبح لغایت7

 بازدیدازغارهای یخی چما،اسکی تابستانه وشیر های سنگی بعدازظهر1لغایت حبص83:8

 نماز ، ناهار و استراحت ظهر از بعد23:8عدازظهرلغایتب1

زعشایر،اسب سواری،تیراندازی ، پوشیدن لباس محلی ،اقامت در سیاه چادر عشایر،بازدیدازصنایع بازدیدا عصر6عصرلغایت23:8

 دستی،بازدیدازفعالیتهای روزانه  زنان ومردان عشایر،عکاسی وفیلمبرداری

 اجرای موسیقی زنده توسط خواننده محلی ، اجرای آیین های سنتی شب 8عصرلغایت6

 نماز ،شام ،استراحت ، شب نشینی ، خواب بعد به شب8

 مؤسس ومجری اکوکمپ گردشگری عشایری کوهرنگ

 یا شهرکرد ورود به شهر سامان

 روزاول 

 روز دوم 

 روز سوم 



 

 

 

 

 نوع برنامه زمان برنامه

 صرف صبحانه و امورات شخصی صبح83:8صبح لغایت 7

 ازدید از تفرجگاه پیرغار و کتیبه های مشروطیت  ب صبح18صبح لغایت 83:8      

 ان خان ، پل زم بازدید از قلعه چالشتر و موزه مردم شناسی ظهربعد از  2 صبح لغایت18

 نماز ،ناهار و استراحت در کنار حاشیه زاینده رود    بعد از ظهر:لغایت  بعد از ظهر  2

 حرکت به سمت استان مبدا بعد از ظهر :

بجای  و در صورتیکه روز اول از قلعه چالشتر و پل زمان خان بازدید بعمل آمده باشد  از برنامه روز آخر حذف تذکر مهم :

 ستوران های شهرکرد صرف خواهد شد و ناهار در یکی از ر ه سردار اسعد بختیاری جایگزین خواهد شدآن بازدید از قلع

 تذکرات مهم : 
 زمان اجرای ربانهم اه هب صورت قطعی نیست .-1

 .ربانهم اهی فوق پیشنهادی است و رب اساس سلیقه و ایده گردشگران محترم اقبل تغییر می باشد -2

کاان-3  .ت دیگری  ه دد ظر  گردشگران محترم می باشد باید ا زبلل ماانگگ وود نوع غذا و یا ام

 

 

 

 

 )ره(بلوارامام خمینی–کوهرنگ  –چهارمحال وبختیاری  آدرس3  

                                                        02522333830نمابر:   02522333830 تلفن3   

                                                                             01929521303   -   01929533990 همراه3   

 روز چهارم 

http://www.kouhrangparvaz.ir/
http://www.koohrangparvaz.ir/

