داستانهای هزار و یک شب یا هزار افسان از دو هزار و پانصد سال پیش در فرهنگ ایران و هند ریشه دارد
و قبل از حمله اسکندر به فارسی ترجمه شده است و هزار سال بعد به عربی ترجمه شده است ،داستانهایی که
در دل مردم هند و ایران و خاورمیانه ریشه دارد و در قرن شانزدهم در اروپا منتشر شد و داستانهایی جهانی شد،
شهرزاد قصه گو در طول هزار و یک شب برای پادشاه قصه میگوید و مجموعه این قصهها ،هزار و یک شب است
عالءالدین نام یکی از شخصیتهای داستانی هزار و یک شب است ،شخصیت او در فیلمها ،کارتونها و سریالهای
زیادی در سراسر جهان دیده شده است و همه مردم جهان ،عالء الدین و چراغ جادو را میشناسند.
كمپاني والتديزني در پارك ديزنيلند  ،بازي عالءالدين را معرفي كرده و همچنين فيلم انيميشن عالءالدين
و يا عروسكهاي عالء الدين .بر این اساس “عالءالدین و چراغ جادو” روایتی است از پسری با نام « عالءالدین»
که با جادوگری آشنا میشود که به دروغ خود را عموی او معرفی میکند جادوگر نیز از عالءالدین میخواهد تا
به درون چاهی رفته و برای او چراغ جادویی را بیاورد .عالءالدین پس از بهدست آوردن چراغ جادو ،از دادن آن به
جادوگر امتناع میکند و چراغ را با خود به خانه میبرد .وقتی عالءالدین بر چراغ دست میکشد ناگهان غولی ظاهر
شده و خطاب به او میگوید که تمام آرزوهای او را برآورده خواهد کرد .بدین ترتیب هرگاه عالءالدین و مادرش،
آرزویی دارند به چراغ جادو دست میزنند .عالءالدین با استفاده از غول چراغ جادو مشهور و ثروتمند میشود و با
دختر پادشاه ازدواج میكند  .وزیر پادشاه از روی حسادت ،به راز عالءالدین پی میبرد .او با حیلهای خائنانه چراغ
را به دست میآورد .اما عالءالدین به دنبال حوادث زیادی ،بار دیگر چراغ جادویی را بهدست میآورد و وزیر به
سزای اعمال خود میرسد و امروزه ما از عالء الدین بهعنوان یک شخصیت داستانی که با ماجراجوییهای زیاد،
آرزوهای خود را از غول چراغ جادو میخواهد یاد میکنیم.
بر پایه شناخت جهانی از عالءالدین و چراغ جادو ،بر آن
شدیم تا نام شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خود
را ،سفرهای عالءالدین بگذاریم و چراغ جادو را که همواره،
همراه عالء الدین است به عنوان نماد شرکت انتخاب کنیم.
عالءالدین ،یادآور ماجراجویی ،سفر و کاوش است و چراغ جادو  ،آرزوهای
عالءالدین را برآورده میکند  ،در شرکت سفرهای عالءالدین ،چراغ جادو قرار است
شما را جادو کند و آرزوهای سفر شما به هر گوشه از جهان را برایتان برآورده کند و از این پس
المان چراغ جادو با رنگ طالیی ،یادآور برند سفرهای عالءالدین خواهد بود
چراغ جادویی که شما هر چه از سفر و گردشگری بخواهید ،آرزو کنید و از آن بخواهید تا جادویتان کند و
رویاهایتان را محقق کند.
رنگ سازمانی برند عالء الدین بنفش است و در همه جا با رنگ بنفش ما را خواهید شناخت.

دامين شرکت  ،دات تراول است  ،بدین معنی که آدرس اینترنتی و صفحه شرکت را بدین صورت خواهید
دید كه البته هنوز رونمايي نشده:
www.alaedin.travel

در این آدرس اینترنتی ،دیگر دات کام نداریم و دات تراول  ،خانواده سفر و گردش در جهان است که در لوگو
هم مطرح شده و همه چیز را به زودی در این آدرس اینترنتی خواهیم دید .این دامین ،بیانگر نوع صنعتی
است که در آن فعالیت میکنیم
تلفظ درست عالء الدین به انگلیسی Aladdin ،است و به دلیل اینکه این نام یک نام بینالمللی است و
ممکن است بعدا دچار چالش با تلفظ صحیح بشویم و متحمل هزینه و دردسرهای احتمالی با شرکتهایی
که به این نام در سطح دنیا هستند ،لذا نام انگلیسی عالءالدین را بدین صورت مینویسیمAlaedin :
هدف اصلی برند عالء الدین ،ارز آوری و ورود گردشگر از سراسر جهان به ایران است و در
این راستا برنامه های ويژه اي دارد.
صنعت گردشگری در جهان در حال رشد است و دنیای آینده بدون گردشگری دنیایی بیمعنی است،
تغییرات و تحوالت گردشگری طی سالهای اخیر در کشور ایران نشاندهنده آیندهای روشن برای صنعت
گردشگری است ،ساخت هتلهای جدید در سراسر ایران و حتی در نقاط دور و بازسازی هتلهای قدیمی و
به روز کردن امکانات ،نشان از یک تحول اساسی در گردشگری است .دراین میان عالءالدین سعی دارد بتواند
از نیروهای جوان و تحصیل کرده گردشگری در راستای توسعه تورگردانی حرفهای بهره گیرد.
برگزاری تورهای ایرانگردی و جهانگــردی
رزرواسیون آنالین هتلهای ایران و جهـان
تـورهای طبیعت گردی داخلـی و خارجـی
صدور بليط كليه پروازهای داخلی و خارجی
و از همه مهمتر ارائه خدمات آژانس مسافرتی آنالین در کلیه زمینه های سفر برخی از برنامه های ما است.
با ما در کانال تلگرام عالء الدین با لينك@alaedintravel :

همراه شوید و از برنامه های ما مطلع شوید.

آدرس سفرهای عالء الدین:
تهران ،پاسداران شمالی ،پائینتر از چهار راه فرمانیه ،ما بین نارنجستان
چهارم و رز ،مجتمع آرتمیس فرمانیه ،طبقه  ،٧واحد ٥

امیرحسین جعفری
بنيانگذارسفرهای عالءالدین

