شگفتی های پارک ملی گلستان
تور تماشای حیات وحش
 19تا  22شهریور (4روزه)
تماشای آهو ها در دشت میرزابایلو
پیاده روی در جنگلهای بکر پارک ملی گلستان
بازدید از آبشارهای زیبای لوه و آق سو
تماشای گله های قوچ و میش در چشم انداز بی نظیر آلمه
بازدید از مناظر بی مانند ارتفاعات جنگلی توسکستان
تماشای گوزن های مرال از فاصله ای نزدیک
هزینه تور -هر نفر (تومان)  +قطار/پرواز
اتاق دو نفره

1.680.000

 4تا  12سال
با تخت اضافه

1.345.000

اتاق یک نفره

1.980.000

خدمات تور3 :شب اقامت در هتل ،وسیله نقلیه توریستی  ،کارشناس طبیعت گردی 4 ،وعده
صبحانه 4 ،وعده ناهار 3 ،وعده شام،میان وعده ،انجام گشت ها ،بیمه
تلفن تماس( 41613 :داخلی  371و )372

برنامه سفر
روز اول  :98/06/19تهران-گرگان
حکت از تهران به سمت گرگان ،صرف ناهار ،عصر بازدید از آبشار آقسو ،اقامت در هتل
روز دوم  :98/06/20گرگان
صرف صبحانه در هتل ،حرکت به سمت روستای تنگراه ،بازدید از پارک ملی گلستان و تماشای
آهوها در دشت میرزا بایلو ،پیاده روی در منطقه آلمه و تماشای قوچ و میش ها بازدید از آبشار
لووه ،صرف ناهار ،بعد از ظهر بازدید از موزه حیات وحش پارک ملی ،عصر بازگشت به هتل
روز سوم  :98/06/21گرگان-تنگراه
صرف صبحانه در هتل ،حرکت به سمت گنبد کاووس ،بازدید از جنگل قرق ،صرف ناهار در
گرگان ،بازدید از روستای زیارت و منطقه توسکستان ،اقامت در هتل
روز چهارم  :98/06/22تنگراه
صرف صبحانه در هتل ،بازدید از بافت قدیم گرگان ،صرف ناهار ،بازگشت به تهران

مدارک و وسایل مورد نیاز:
 شناسنامه یا کارت ملی کفش راحت و سبک مناسب طبیعت گردی و دمپایی یا صندل ساک یا کوله پشتی سبک و راحت برای سفر داروهای شخصی و کمک های اولیه شخصی ظرف آب ،نیم یا یک لیتری لوازم بهداشتی شخصی چاقوی چندکاره اسپری یا پماد دور کننده حشرات دوربین عکاسی و یا فیلمبرداری دوربین شکاری (در صورتی که دارید) کوله پشتی سبک برای گشت های روزانه -چراغ قوه یا هدالمپ
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