بندر کنگ و بندر خمیر
 9تا  11بهمن ( 3روزه)

بازدید از جزیره واقع در جنگل حرا (خورخوران) و جزیره تاالبی
بازدید از قلعه پرتغالی ها و برج مدور
بازدید از کارگاه لنج سازی
تماشای غروب آفتاب

هزینه تور-هرنفر:
 890.000تومان
خدمات تور 2 :شب اقامت در اقامتگاه بوم گردی یوسفی 2 ،وعده صبحانه 3 ،وعده ناهار2 ،
وعده شام ،راهنمای محلی ،وسیله نقلیه محلی ،انجام گشت ها ،اجرای موسیقی سنتی ،پذیرایی،
بیمه

تلفن تماس( 41613 :داخلی  371و )372

برنامه سفر
روز اول :1398/11/09
حرکت از بندرعباس /بندرلنگه به سمت بندر کنگ ،صرف ناهار در اقامتگاه ،بازدید از کارگاه لنج
سازی و جداف (تعمیرات لنج ) ،بازدید از قلعه پرتغالی ها و برج مدور ،بازدید از موزه مردم
شناسی و خانه صنایع دستی ،برگشت به اقامتگاه و صرف شام دریایی ،دورهمی و شب نشینی
اقامت در اقامتگاه بوم گردی

روز دوم :1398/11/10
صرف صبحانه ،حرکت به سمت بندرخمیر ،بازدید از جنگل های حرا ،بازدید از جزیره واقع در
جنگل حرا (خورخوران) و جزیره تاالبی ،صرف ناهار در بندر خمیر ،بازگشت به اقامتگاه بوم
گردی ،صرف شام ،موسیقی سنتی زنده و پذیرایی
اقامت در اقامتگاه بوم گردی

روز سوم :1398/11/11
صرف صبحانه ،حرکت به سمت کلوت ها و قلعه تاریخی لشتان ،صرف ناهار در مسیر ،رسیدن
به بندرلنگه ،بازدید از خانه تاریخی فکری و ساحل صدف ،تماشای غروب آفتاب ،انتقال به
فرودگاه بندرلنگه/بندرعباس

*************************پایان سفر***********************

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) لباس گرم و بارانی کوله پشتی سبک برای گشت های روزانه کیسه خواب و زیرانداز چراغ قوه یا هدالمپتلفن تماس( 41613 :داخلی  371و )372

