بندرعباس

راهنمای سفر پینتاپین
جاذبههای تاریخی-فرهنگی ،جاذبههای طبیعی ،مراکز

خرید ،رستورانها

آدم تعطیــات عیــد را کجــا برود بهتــر از دریا؟ آن

نــه هــر دریایــی ،دریــای جنــوب ،دریــای شــفاف

و تیلـهای جنــوب .با بنــدر و اســکلهای قدیمی و
شــهری تاریخــی .کل بندرعبــاس را باید قــدم زد،

بایــد کنار دریایش ســاعتها نشســت و تماشــا
کــرد .بندرعبــاس شــهر و طبیعــت را با هــم دارد
و مناســب کســانی اســت کــه میخواهنــد در
یــک ســفر بــه جاهــای متنــوع برونــد .تــازه از

بندرعبــاس میشــود راحــت بــه قشــم و هرمــز
هــم رفت.

رزرو هتلهای بندرعباس

تلفن021-88197045 - 021-88197048 :

جاذبههای مذهبی ،تاریخی-فرهنگی

اسکله قدیمی
اســکله قدیــم در کنــارهی جنوبی بلــوار طالقانی
یکــی از دیدنیتریــن جاهــای این شــهر اســت.
ایــن اســکله در ســال  1318شمســی ســاخته
شــده و دارای  185متــر طــول و  4.20متر عرض

اســت .عظمت اســکله جدیــد و تاسیســات آن
نیــز بســیاری از تــازه واردان بــه ایــن شــهر را

جــذب خــود میکنــد.

عمارت کاله فرنگی
بــرای دیــدن عمــارت کاله فرنگــی بایــد بــه
گمــرک قدیمــی و تاریخــی شــهر کــه محــل

تجارتخانــه داخلــی و خارجــی بــوده برویــد.
عمــارت در مجــاورت اســکلهی قدیمی اســت.
در دوره صفویــه ســاخته شــده و معمار یاش

تحــت تاثیــر معمــاری اروپایــی بــوده اســت.

معبد هندوها
متفاوتتریــن بنــا در بندرعبــاس ،معبــد

هندوهاســت کــه هــر کــه میبینــد محــوش

میشــود .محلیهــا بــه ایــن معبــد کــه در
مرکــز شــهر و در خیابــان امــام خمینــی واقــع

شــده «بــت گــور» میگوینــد .معبــد هندوهــا
را هندیهــا در ســال  1310ســاختند .معمــاری

بنــا بــه ســبک هنــدی اســت و گنبدش شــبیه

هیچیــک از گنبدهــای ســواحل خلیجفــارس

نیســت .

محله سورو

در محلــه باســتانی ســورو خیلــی از آثــار

تاریخــی کــه انــواع ســکههای طــا ،نقــره و

مــس از مهمتریــن آنهــا هســتند ،کشــف
شــده اســت .ایــن محلــه باســتانی در غــرب

شــهر بندرعبــاس قــرار دارد و قدمــت آن بــه
دوران ساســانی برمیگــردد.

موزه مردمشناسی خلیجفارس
مــا بــه شــما هــر مــوزهای را پیشــنهاد

ً
واقعــا
نمیکنیــم .ایــن یکــی فــرق دارد و

دیدنــی اســت و از دیدنــش حوصلهتــان ســر

نمــیرود و بچههــا هــم دوســتش دارنــد.

ایــن مــوزه در محوطــه تاریخــی برکههــای

بــاران ســاخته شــده و ســه بخــش بــازار
ســنتی ،صیــد و صیــادی و آزادســازی جزیــره
هرمــز از دســت پرتغالیهــا بخشهــای

اصلــی آن را تشــکیل میدهنــد.

برکههای باران
اســمش هــم بدجــور آدم را وسوســه میکند.

ایــن مجموعــه شــامل پنــج برکــه ،آب انبــار
مربــوط بــه دوران صفویه اســت و در گذشــته

منابــع ذخیــره آب شــیرین شــهر بندرعباس از
ایــن برکههــا تامیــن میشــد کــه گنبدهــای
مــوزون زیبــا و منحصــر بــه فــردی داشــت و
مصالحــش ســنگ و مــات ســاروج اســت.

مسجد جامع دلگشا
ایــن مســجد جامــع در کنــار خیابــان

ً
واقعــا
ســاحلی بندرعبــاس مثــل اســمش

هــم دلگشاســت .یــک شبســتان پــر ســتون
دارد و قب ـاً صاحــب ســه ایــوان بــزرگ هــم

بــوده کــه در طــول زمــان دوتــا از آنهــا از
بیــن رفتــه .میگوینــد بیشــتر از هــزار ســال
قدمــت دارد .جــان میدهــد بــرای پرســه
زدن و چشــم دوختــن بــه بــاال.

جاذبههایطبیعی

چشمه آبگرم گنو
ایــن چشــمه یکــی از جاذبههایــی اســت کــه
خیلــی از مســافران بندرعبــاس حتمـ ً
ـا بهــش

ســر میزننــد .در  34کیلومتــری شــمال شــرقی
شــهر واقــع شــده و عــاوه بــر جنبــه درمانــی،

دارای جنبههــای مختلــف طبیعتگــردی،

پرندهنگــری و کوهنــوردی اســت .چشــمه گنــو

را مهمتریــن چشــمه معدنــی در جنــوب کشــور
میداننــد.

غار خرسین

پــدر بخــش ســیاهو ،روســتای درگــز در شــمال
شــرقی بندرعبــاس و در فاصلــه  ٨٠کیلومتــری

شــهر ،غــار خرســین را میبینیــد کــه پــر از

قندیلهــای نمکــی و حــال و هــوای اســرارآمیز

اســت .بــا حــدود یــک و نیــم ســاعت
کوهپیمایــی ســبک بــه دهانــه غــار خواهیــد

رســید.

دره داماش(سیاه)

دره رودخانــه جامــاش کــه از کوههــای همــاگ

سرچشــمه مــی گیــرد یکــی از مناطــق بکــر و
زیبــا در  ۸۰کیلومتری شــمال بندرعباس اســت.
در آنجــا میشــود پیوســتن ایــن رود بــه رود

جالبــی ،چندشــاخه شــدن و ریختنــش بــه
خلیــج فــارس را تماشــا کــرد.

مراکز خرید

بازار ماهی
یکــی از بهتریــن و پربارتریــن بازارهــای ماهــی

متعلــق بــه بندرعبــاس اســت .همـهی آبزیــان
جنــوب را میتوانیــد آنجــا پیــدا کنیــد حتــا

نهنــگ! خیلیهــا حتــا اگــر قصــد خریــد ماهی
هــم نداشــته باشــند ،بــرای تماشــا و عکاســی
بــه بــازار ماهــی میرونــد.

بازار مرکزی سیتیسنتر

ایــن بــازار بــا بیشــتر از  500مغــازه یکــی از

بزرگتریــن بازارهــای بندرعبــاس بــه حســاب

یآیــد .در آنجــا میتوانیــد لباسهــای زنانــه
م 
و مردانــه ،موبایــل ،لــوازم آرایشــی و بهداشــتی

و لــوازم خانگــی بخریــد.

بازار زیتون

مجتمــع تجــاری زیتــون یکــی از پاســاژهای
معــروف و مهــم بندرعبــاس اســت کــه بــه

نوعــی اولیــن مرکز تجــاری مــدرن و بزرگترین
مجتمــع ایــن شــهر هــم محســوب میشــود.

رستورانها

رستوران بندر
ایــن رســتوران را کنــار بــازار ماهیفروشهــا

پیــدا میکنیــد .از قدیمیتریــن و محبوبتریــن

رســتورانهای بندرعبــاس محســوب میشــود

و آنجــا میتوانیــد انــواع غذاهــای دریایــی و

محلــی جنــوب را ســفارش دهیــد .پیشــنهاد
میکنیــم قلیــه میگــوی تنــد ایــن رســتوران را

حتمـ ً
ـا امتحــان کنیــد.

رستوران سنتی ستاره جنوب
رســتورانی چنــد منظــوره اســت بــا شــعبههای

مختلــف در بندرعبــاس و قشــم و عالقهمنــدان
زیــادی دارد .ایــن مجموعــه عــاوه بر رســتوران
ایرانــی و ســنتی دارای کافــه ،فســت فــود و

چایخانــه هــم هســت.

رستوران آقای ماکارونی
بــرای کســانی کــه الزانیــا و پاســتا دوســت

دارنــد ایــن رســتوران بهتریــن اســت .از ترکیب

میگــو و ماهــی بــا پاســتا هــم میدانیــد کــه
خــوراک ویــژه و لذیــذی خلــق میشــود.

مراکز تفریحی

ورزشهای آبی
وقتــی دریــا کنــار دســتت باشــد میتوانــی

مطمئــن باشــی کــه خــوش میگــذرد .دریــا که

باشــد هــم شــنا هســت ،هــم قایقســواری و
کرجیرانــی و غواصــی .در پارک ســاحلی ســورو

میشــود جتاســکی کــرد و در اســکلهها بــا

ماهیگیــران بومــی و غواصانــی کــه بــرای صید
مرواریــد و صــدف در زیــر آب بــه جســتجو

میپردازنــد ،همــراه شــد.

!

دانستنی خاص

بــه بندرعبــاس کــه رفتیــد خــوردن مهیــاوه را

فرامــوش نکنیــد .خوراکــی کــه از ماهــی پــودر

شــده موتــو تهیــه میشــود .ایــن خــوراک تنــد
و شــور درواقــع نوعــی پیشغــذا اســت کــه بــا
نــان خــورده میشــود و اشــتها را بــاز میکنــد.

از دیگــر خوراکهــای معــروف بندرعبــاس کــه

در طــول ســفر حتمــا باید آنهــا را امتحــان کرد،

عنــکاس ،قلیهماهــی یــا میگــو ،ســاندویچ
دریایــی و خــوراک کلمــوک و هــواری اســت.

