مراکز خرید و فروش (بازارها)
سنتی برگرفته از تمدن مشرق زمین است که در آنها فراوانی نمایش رنگهای مختلف و
بازارهای
ِ
همچنین جنب و جوش خاصی را به وضوح میتوان دید.
در بازارهای شرقی میوهها و سبزیجات در تمام فصلهای سال یافت میشوند ،مخصوصا در دو فصل
پاییز و تابستان ،این گونه بازارها رنگ تازهای بهخود میگیرند.
اینگونه بازارها از طلوع آفتاب هر روز شروع میشوند و با تاریک شدن هوا کار خود را به پایان
میرسانند .جو خاصی که به بازارهای شرقی حاکم است عبارتند از :سروصدای فروشندگان و اتوموبیلها،
صدای موسیقیهای محلی ،بوی تازهی تره بارها ،سبزیجات و بوی کبابهای متنوع و...
اماکن اقامتی (هتلها)
امـروزه کاروانسـراهای قدیمـی ،جـای خـود را بـه هتلهـای مـدرن داده انـد .هتلهـای بینالمللـی با
نامهـای آشـنا و معتبـر کـه بـه ارائـه خدمـات درسـطح جهانـی در اسـتانهای مختلـف ازبکسـتان از
جملـه :تاشـکند ،سـمرقند ،بخـارا ،اورگِنـچ و ...مشـغول بـهکار هسـتند .عالوه بر ایـن ،تعداد زیـادی از
مراکـز اقامتـی کوچکتری نیز هسـتند کـه هرکدام با سـبک و خصوصیات منحصر بهفـرد در حال ارائه
خدمـات میباشـند .روی هـم رفتـه تعـداد هتلهـای ازبکسـتان  350و مجمـوع اتاق ها  9000اسـت.
اسب سواری
اسبسواری ،مردم را بهطور رمانتیک ،با هر سن و سالی و با هر سلیقهای به خود جذب میکند .موسوم
تور اسبسواری اغلب تابستانها میباشد ،اما اقلیم خاص ازبکستان اسبسواری را در طول سال برای
عالقهمندان ممکن کرده است.
پــارک ملــی (اوگام  -چاتــگال) کــه مملــو از گونههــای مختلــف گیاهــی و جانــوری میباشــد،
مکانــی ایــده آل بــرای عالقهمنــدان بــه ورزش اسبســواری اســت .در حــدود  80کیلومتــری شــهر
تاشــکند ،پایتخــت ازبکســتان ،در بیــن کوهســتان برفــی تییــن شــان غربــی مجتمــع تفریحــی
ورزشــی (چیمــگان اورامگوهــی) بــرای عالقهمنــدان بــه ورزش اسبســواری تاســیس شــده اســت.
در ایــن مجموعــه اســبهای اصیــل محلــی بــه نامهــای «کورومــا» و «کاراباییــر» کــه بــا نــام
(آخــال تکــه) نیــز معــروف هســتند ،نگـهداری میشــوند و همچنیــن بعضــی اسـبهای دورگــه نیــز
وجــود دارنــد .از اینجــا تورهــای اسبســواری بــه مناطــق بیابانــی و اســتپی کشــیده میشــوند .در
طــول ســفر رایح ـهی گلهــای مختلــف و هــوای بــا طــراوت همــواره همــراه گردشــگران خواهنــد
بــود .عــاوه بــر آن ،صــدای جیرجیــر زیــن اس ـبها بــا صــدای ریتمیــک ســم اس ـبها ،بــا شــامی
دلپذیــر کنــار آتــش گــرم زیــر آســمانی مصفــا و پــر ســتاره ،ســفری دلانگیــز را بــرای شــما بــه
ارمغــان خواهــد آورد.
سیاحت با شتر
محیــط افســانهای جــادهی ابریشــم را میتــوان همــراه ســیاحت بــا کاروان شــترها در بیابان«کیزیــل
کــوم» (شــنزار قرمــز) تجربــه کــرد .تــا چشــم کار میکنــد شــنزارها ،تپههــای شــنی ،جزایــر
پراکنــده تاغــی ،خارهــای بیابانــی ،شــتران و فقــط ماســه ،ماســه و ماســه یافــت میشــود .در اوایــل
فصــل بهــار بــا بــارش بــاران صحــرا شــاهد ظهــور گلهــای خشــخاش بنفــش میشــود گویــی کــه
فرشــی زمــرد رنــگ را بــه زمیــن پهــن کــرده باشــند ،امــا متاســفانه دیــری نمیپایــد کــه ایــن فــرش
زمــردی از دیــدگان محــو میگــردد.
گردشــگران بــه محــض رســیدن بــه بیابــان اتوموبیلهــای خــود را رهــا کــرده و ســوار شــترها
میشــوند و ســفر پــر ماجــرا و هیجانانگیــز خــود را آغــاز میکننــد .یکــی از لحظههــای بــه یــاد
ماندنــی ایــن ســفر ،تماشــای غــروب آفتــاب ،از روی شــترها میباشــد .رنــگ خونــی ماســهها،
کــه در شــب سوســو کنــان میدرخشــند و اســتراحت در چادرهای«یــورت» (چــادر قابــل حمــل
قزاقهــا) میتوانــد بــه لــذت ایــن ســفر بیافزایــد .از دیگــر مســائلی کــه توریســتها را بهخــود
جــذب میکنــد ،غذاهــای متنــوع محلــی و آداب و رســومهای بیابانــی میباشــد.
اسکی و اسنوبرد
کوههـای تییـن -شـان غربـی میتوانـد تمـام درخواسـتهای عالقهمندان بـه ورزشهای زمسـتانی را
بـرآورده کنـد .هـوای نسـبتا سـرد تقریبـا بـدون بـاد و حـدود  300روز آفتابـی و مناطق همـوار برای
سـرگرمیهای زمسـتانی فضایی کامال مناسـبی را برای ورزشهایی همچون اسـکی اسلالوم و دانهایل
و  ...فراهم کرده اسـت .در طول چند سـاله گذشـته مناطق «چیمگان  -چارواک  -بیلدیرسـای» برای
عالقهمنـدان ورزش اسـکی آزاد  -هالـی اسـکی بـا ایـن کـه از ورزشهـای جـوان بهشـمار میآیـد ،اما
سـرعت پیشـرفت آن چشـمگیر میباشـد را توانسـته به خود جذب کند .این پیسـت اسـکی ،در دامنه
کـوه زیبـای چیمـگان (درارتفاعـات  1900 -1400متـر از سـطح دریـا) قـرار دارد .از ماه اکتبـر تا ماه
می ،که همیشـه از برف پوشـیده اسـت آماده ارئه خدمات ،در سـطح بینالمللی میباشـد .الزم اسـت
یـادآور شـویم بـرای عالقهمنـدان بـه هالی اسـکی مناطـق ویژهای فراهم شـده اسـت که ارتفـاع آن به
 4000متـر میرسـد و بـه درههـای برفـی ختم میشـود .هـر فـرد در روز میتواند  6بار از پیسـتی که
از برفهای مرغوب سـاخته شـده اسـت ،اسـتفاده کند.

گردشگری در ازبکستان

خدمات شرکت سفرهای عالءالدین
 -1تورهای ایرانگردی به سراسر نقاط ایران
 -2تورهای جهانگردی به سراسر جهان
 -3تورهای دریایی کروز اروپا ،آسیا ،آفریقا و...
 -4فروش بلیط پروازهای داخلی به سراسر ایران
 -5فروش بلیط پروازهای خارجی به سراسر جهان
 -6رزرو آنالین هتلهای ایران و جهان
 -7رزرو پروازهای بین سایر کشورها
 -8اجاره خودروهای سواری ،ون ،مینیبوس و اتوبوس در ایران و جهان
 -9تورهای نمایشگاهی به سراسر جهان
 -10وقت سفارت و پیکاپ پاسپورت
 -11اخذ ویزا
 -12برگزاری مراسم،همایش ،سمینار و ...در سالنهای هتلهای کشور
 -13ارائه خدمات سفر به سازمانها و شرکتها در قالب بستههای سفر سازمانی
 -14صدور بیمهنامه مسافرتی برای سفرهای خارجی و داخلی
 -15فروش بلیط قطارهای ایران و اروپا
 -16اجرای تورهای طبیعتگردی در ایران و جهان
 -17خدمات  CIPفرودگاهی
 -18برنامهریزی و اجرای تورهای ورودی میهمانان خارجی در ایران
 -19صدور گواهینامه بینالمللی رانندگی
 -20برنامهریزی و برگزاری تورهای دانشآموزی و دانشجویی
و سایر خدمات گردشگری
حامیان ما در برگزاری تورهای ایرانگردی عالءالدین

مرکز رزرواسیون هتل
5ستاره مارینا پارک کیش

سفرهای عالءالدین در شبکههای اجتماعی
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هتل پارسیان آزادی

گردشگری در ازبکستان
جمهــوری ازبکســتان ،بــا آثــار باســتانی و
تاریخــی ،معماریهــای باشــکوه و طبیعــت غنــی
و همچنیــن بــا توســعه پایــدار خویــش ،جهانیــان
را مجــذوب خــود کــرده اســت.
در طــول قرنهــا ،ازبکســتان در مســیر
تواصالتــی جــاده بــزرگ ابریشــم ،قــرار داشــت.
جــادهای کــه بازرگانــان ،کاشــفان ،جغرافیدانــان
و مبلغــان و مهاجمانــی را در خــود دیــد.

اســت.
ِرگیسـتان ،میدان افسـانهای شـهر سـمرقند بـا معماریهـای منحصر بهفرد منطقه آسـیای میانه اسـت .این
میـدان ،از دیربـاز ،محـل داد و سـتد و مرکـز عمومـی سـمرقند بـود .اینجـا بعـد از گذشـت قرنهـا ،هنـوز بنا و
منارههـای عظیم ،سـه مدرسـه الغبیک ،شـیردار ،طالکاری با وقـار ،پابرجاسـت.آرامگاه «گور امیـر» ،نیز مروارید
سـمرقند کهـن اسـت .از جمله باقیماندگان پادشـاه اعظم ،دو پسـران ،دو نـوه و میرزا الغبیک ،کـه از متفکران و
اندیشـمندان برجسـته شـرق اسـت در این مـزار آرمیدهانـد .گویی غنچهای آبـی رنگ گل الله ،که بـا گلبرگها،
در هـم تنیده باشـد .مـزار «گور امیر» از بیشـترین جاذبههای توریسـتی میباشـد.
میدان ِرگیستان ،آرامگاه گور امیر ،بی بی خانم ،شاه زنده ،رصدخانهی الغبیک ،تنها فهرستی مختصر ،از همه
یادوارههایی است که بازدیدکنندگان این شهر کهن را ،شگفت زده میکند.
بخارای نجیب
بخـارا ،در گذشـته ،مرکـز آبادیهـای بـا تراکم جمعیتـی زیاد بوده اسـت .تاریخ آن را به  2500سـال میرسـد.
بخـارا بـا حفـظ فضـای راحتـی ،بـا داشـتن بیـش از  140یادوارههای معماری کهن باسـتانی ،غنی شـده اسـت
کـه بـه مکانی برگزیـده و دلانگیز برای توریسـتها تبدیل شـده اسـت.
ارگ اسـماعیل سـامانی ،بـا عظمـت بنا شـده کـه انگار با تـوری تزيين شـده باشـد ،مثل اقامتـگاه حاکمان
بخـارا ،منـاره کالئـان ،البیرنـت زنـده طرحهـای اسـلیمی مسـاجد و مـدارس علمیـه ،کاروانسـراها و حمامهـا
همگـی از مرواریدهـای تکـرار نشـدنی و نـادر بخـارای مقدس میباشـد.
داریـــد تـــا بزرگـــی و عظمـــت ایـــن شـــهر از جملـــه ،یادگرفتـــن کوچههـــای باریـــک و کوچـــک
اتمس ــفر «م ــوزهای در فض ــای آس ــمانی ب ــاز» را لم ــس کنی ــد.

میراث
ازبکســتان ،بــه بناهــای باســتانی باشــکوه و یادوارههــای تاریخــی کــه توســط گذشــتگانش بــه ارث
رســیده اســت ،افتخــار میکنــد .مجموعــه «ایجــان قلعــه» در شــهر خیــوه ،مراکــز تاریخــی بخــارا،
شه ِرســبز و ســمرقند کــه در لیســت ویــژه یونســکو بــا عنــوان «میــراث جهانــی» ثبــت شــدهاند.
یادوارههــای منحصــر بهفــرد و ســازههای معمــاری موجــود در ایــن شــهرها ،تصاویــری از ادواری
کــه نقــش مهمــی در تاریــخ ایــن کشــور ایفــا کردنــد ،را نشــان میدهــد.

تِرمیذ
تاریــخ چنــد بعــدی ازبکســتان ،بیشــک انعکاســی از وضعیــت جغرافیایــی آن اســت ،ت ِرمیــذ از
جنوبیتریــن شــهر ایــن دیــار و مؤیــد ایــن رویکــرد ماســت.
ت ِرمیــذ ،در جنــب راســت ســاحل آمودریــا ،تأســیس شــد .ایــن شــهر در مســیر کاروانهــا بــه
ماننــد بنــدر ،درطــول  2500ســاله پذیــرای مســافران بــوده اســت.
در آغازعصــر مــا ،ت ِرمیــذ مرکــز اصلــی آئیــن بودائــی در آســیای میانــهبــود .یادوارههایــی ماننــد
«کارا ت ِـــپه» کهغــار صومعــه بوداییــان بودکــه بــا ســنگ حکاکــی شــده بــود« .فایــاز ت ِـــپه» از اماکــن
معبــد بوداییــان کــه باقیمانــده گنبــد بــزرگ بودایــی اســت و عالقهمنــدان فوقالعــادهای بیــن
توریســتها و زائــران بودایــی دارد.
امــا ت ِرمیــذ نــه فقــط بهســبب داشــتن آثــار و یادوارههــای بودایــی در قــرون وســطی بلکــه بــه
دلیــل آرامــگاه حکیــم التِرمیــذی ،ســلطان ســعادت (از قرنهــای  17-10میــادی) و دژ «کِــرک
قیــز» افســانهای اســت.

تاشکند
تاشــکند از شــهرهای قدیمــی جهــان اســت .ایــن شــهر در ســال  ،2009قدمــت  2200ســاله
خویــش را جشــن گرفــت .در آن واحــد ،مراکــز صنعنــی مــدرن ،جایــی کــه بیــش از  500شــرکت،
بــا تولیدیهــای متنــوع ،از صنعــت هواپیمائــی گرفتــه تــا تراکتــور ،تلوزیــون و صنایــع ریســندگی
و بافندگــی در ایــن شــهر فعالیــت میکننــد .تاشــکند خیلــی ســریع ،در حــال تبدیــل شــدن شــهر
پیشــرفته و توســعه یافتــه اســت ،تــا جائــی کــه از ســاختمانهای باســتانی و آســمانخراشهای
مــدرن ،منطبقــا ترکیــب شــده اســت.
امــروز در ازبکســتان ،حــدود  100مــوزه فعالیــت دارنــد ،کــه تقریبــا نصــف آنهــا در پایتخــت
کشــور ،مســتقرند .هــر کــدام از آنهــا ،انعکاســی از تاریــخ غنــی فرهنگــی و روحانــی ملــت ازبک اســت.
در مرکــز شــهر (پایتخــت) مــوزه دولتــی «تیموریــان» بــا یــک گنبــد بــزرگ آبــی رنــگ ،کــه یــادآور
گنبــد باســتانی ســمرقند اســت ،وجــود دارد .نمایــش ایــن گنبــد ،جلوهگــر وجــود عصــر حکومــت
مســتقل در قــرون وســطی در قلمــروی ازبکســتان ،و جلوههایــی از توســعه علــم و هنــر در زمــان
تمــدن «امیــر تیمــور» را نشــان میدهــد.
سمرقند
گرچــه شــهرهای ازبکســتان ،در طــول قرنهــا ،باوجــود جــاده بــزرگ ابریشــم ،نقــش مهمــی را در
مســیر باســتانی و جــا ّدهی بیــن قــارهای ایفــا کردنــد ،امــا ســمرقند تنهــا شــهری بــود کــه عنــوان
«قلــب جــاده بــزرگ ابریشــم» را بــه خــود اختصــاص دهــد.
در زمانهــای باســتانی «مرواریــد معماریهــای اســامی»« ،آین ـهی جهــان» از توصیفــات شــهر
ســمرقند بــود .شــهرهای معاصــر؛ رم ،آتــن و بابــل ،قدمت2750ســالگرد خــود را جشــن گرفتــه اســت.
اوج شــکوفائی خــود را در زمــان امیرتیمــور،
بزرگتریــن فرمانــروای نظامــی ،حاکــم آســیای
میانــه ،دیــد .ایــن اتفــاق پــس از چنگیزخــان
بود.یعنــی زمانــی کــه شــهر ســمرقند بهعنــوان
مرکــز حکومــت امپراتــوری مقتــدر ماوراءالنهــر،
انتخــاب شــده بــود ،روی داد .در ایــن برهــه
زمانــی ،کار شهرســازی و عمــران ،بهطــور وســیع
پــی گرفــت .ایــن زمــان بــود کــه ،حاکــم بــزرگ
شــهر ســمرقند ،معمــاران ماهــر و کارشناســان
زبــده را گــرد آورد ،کــه آثــار هنریشــان قــرن
جــان ســالم بــه در بردنــد .اولوغبــک ،نــوه امیــر
تیمــور ،ایــن ســنت را ادامــه داد .امــروز ،بناهــای
تاریخــی ســمرقند بــا شــکوه و زیبــا میباشــد .در ایــن شــهر ،میتــوان نفــس کشــیدن خــود تاریــخ
را حــس کــرد .تاریخــی کــه خرابههــا ،مــدارس علمیــه ،آرامگاههــا و منارههــا را در دل جــای داده

سنتها
هنجارهــا و ســنتهای ملــت ازبــک کــه در چهارراهــه جــاده بــزرگ ابریشــم ،زندگــی میکردنــد،
در طــول قرنهــای متوالــی ،در نتیجــه اثــر متقابــل آئینهــای زرتشــتیان ،ســغدیان ،باختریــان،
ســنتهای عشــایری همچنیــن تحــت تاثیــر فرهنــگ اســامی قــرار گرفــت .گردشــگران حیــن ســفر
در ازبکســتان ،نــه تنهــا میتواننــد مرواریــد معماریهــای کشــور را ببیننــد بلکــه در جشــنهای
ملــی ازبکــی شــرکت کننــد (مثــا :روز  21مــارس ،روز نــوی بهــاری ،یعنــی «نــوروز» ،جشــن گرفتــه
میشــود).
هــر مسیرشــامل بازدیــد ازیــک خانـ ه محلــی ،جایــی کــه ســیاحان میتواننــد بــا روش زندگــی
(الیــف اســتایل) جامعــه بومــی و مزمــزه کــردن غذاهــا از ســفره ازبکــی و دیــدن برنامههــای نمایشــی
فولکلــور ،لــذت ببرند.
سـفره آشـپزی ملـی ازبکی ،شایسـته توجـه ویـژهای اسـت .اسـاس آن ،از تجربه گذشـتگان غنی
حیوا (خیوه)
حیـــوا ،تنهـــا شـــهری کـــه بهطـــور کلـــی از زمانهـــای گذشـــته ،از تاریـــخ جـــاده بـــزرگ ابریشـــم ،شـــکل
و بنـــای خـــود را بـــه ســـامت حفـــظ کـــرده اســـت .ایـــن شـــهر را بهدرســـتی بـــا عنـــوان «مـــوزهای در
فضـــای آســـمانی بـــاز» نـــام نهادنـــد .هســـتهی اصلـــی اکثـــر یادوارههـــای معمـــاری ایـــن شـــهر ،ایچـــان
قلع ــه ،قدمت ــش ب ــه اواخ ــر ق ــرن  18و نیم ــه ابتدائ ــی ق ــرن نوزده ــم عمرگ ــذاری ش ــده اس ــت .ای ــن ش ــهر
در چه ــارراه تواصالت ــی ج ــاده ب ــزرگ ابریش ــم واق ــع ش ــده ک ــه ب ــر دیواره ــای ایچ ــان قلع ــه ،دروازهه ــای
بهیـــاد ماندنـــی ،بهطـــرف روشـــنایی بنـــا شـــده بـــود .از اســـتحکامات دیوارهـــای بلنـــد و مرتفـــع ،تصویـــر
پانارامائـــی شـــگفتانگیز «حیـــوا» ،ماننـــد داســـتانهای راســـتان ،جلوهگـــر میشـــود.
ســـپهر روزگار ،از رشـــتههای منـــاره متجلـــی میشـــود« .اســـام خواجـــه» از مرتفعتریـــن آنـــان در
ازبکس ــتان اس ــت .درش ــهر حی ــوا ،برخ ــی از کاخه ــای ش ــاهان ک ــه از هم ــه مهمتری ــن آن ــان کاخ «ت ــاش
حولـــی» ،مجموعـــه عظیمـــی همـــراه بـــا ســـالنهای تشـــریفاتیقصرها و اتاقهـــای خلـــوت همچنیـــن
محـــل زندگـــی همســـران آنـــان بـــا حرمسراهایشـــان در ایـــن محـــل عظیـــم محفـــوظ ماندنـــد .نمـــا و
دیوارهـــا بـــا موزائیـــک فیـــروزهکاری زیـــورآالت بـــزرگ ســـنگفرش شـــدند .شـــما کامـــا چنـــد روز نیـــاز

شـده کـه نشـاندهنده عمق الیف اسـتایل ملـت ازبک اسـت .تنقالت خوشـمزه ازبکی ،بـا درآمیختن
طعـم ادویهجـات طبـخ کـه لـذت خوردنـش ،حتـی شـخص بیاعتنـا را را بیتفاوت نمیگـذارد.

