قشم

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

خرید ،رستورانها

قشــم و جزیرههای اطرافش دس ـتنخوردهترین

و بکرتریــن جاهای ایرانانــد .نزدیک هزار گونهی

جانــوری نــادر دارنــد و هرجــا برویــد ،گیاههایــی

میبینیــد کــه جــای دیگــری ندیدهایــد .انــواع و
اقســام بازارهــای ســنتی و مــدرن دارد و جاهایی

تاریخــی هســت کــه عمرشــان میرســد بــه
دوران هخامنشــیان .اگــر اهــل خــوردن ماهــی

باشــید ،ممکــن اســت تصمیــم بگیریــد تــا ابــد
همانجــا بمانیــد و تاآخــر عمــر ماهــی بخورید.

قصــد تفریــح داشــته باشــید ،بعیــد اســت برای

ماهیگیــری و غواصــی جایــی بهتــر از قشــم
پیــدا کنیــد .فقــط اگــر هدفتــان لــذت نبــردن

از زندگــی اســت ،جــای مناســبی در قشــم پیــدا

نمیکنیــد.

رزرو هتلهای قشم
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جاذبههایتاریخی-فرهنگی

قلعهپرتغالیها
پرتغالیهــا قبــل دوران شــاهعباس ســاختندش

تــا هم پایگاهشــان باشــد هم دژ محافظشــان.
ـر جایــش
هنــوز هــم لــب دریــا ُسـ ُ
ـرومر سـ ِ

اســت و نمونـهای اســت از معمــاری بر اســاس
مصالــح مخصــوص منطقــه و اقلیــم گــرم و
شرجیاش.

غار خربس
هرجــای دیوارههــای ایــن غــار را نــگاه

کنیــد ،نشــانههایی از حجار یهایــی اســت

کــه هنــوز درســت مشــخص نشــده بــرای

کــدام دوره از تمــدن بشــری اســت .بعضــی
آن را نیایشــگاه مهــری میداننــد امــا

زمینشــناسها بــا اطمینــان گفتهانــد ایــن
غــار دنبالــهی چینخوردگیهــای زاگــرس

اســت کــه طــی هــزاران ســال سروشــکلی

اینچنیــن پیــدا کــرده.

جزایر نـاز
بهتریــن جــا اســت بــرای ســیاحت انوهــی از

انــواع صدفهــای دریایــی کــه وسطشــان
قــدم میزنیــد و شــکلهای بیشمارشــان

را بــاور نمیکنیــد.

ماهیگیری
کلــی کشــتی هســتند کــه شــما را میبرنــد
جاهــای عجیبوغریــب تــا ماهیهــای

عجیبوغریبتــر بگیریــد .بــرای هرجــور

اســتفادهای از ماهیهــا بایــد بــا یــک آشــنا
مشــورت کنیــد چــون آخــر روز کلــی ماهــی
دســتتان اســت کــه بــه عمرتــان ندیــده

بودیــد.

موزهی ژئوپارک
بیشتــر از ســههزارتا نمونــهی جانــوری را

میتوانیــد توی ایــن موزه ببینید ،از مارشــاخدار

تــا پلیــکان پاخاکســتری تــا حشــرهخور کوتوله
تــا نهنــگ گوژپشــت تــا خفــاش میوهخــور.
دقیقـ ً
ـا دنبــال چــی هســتید دیگــر؟

کارگاههای لنجسازی
از ب بســماهلل تــا لحظــهی آخــر ســاختن
لنجهــای چوبــی بــزرگ را میتوانید دم ســاحل

ببینیــد .اگــر دل بــه دل ناخداهــا بدهیــد ،کلــی
قصههــای هیجانانگیــز از ســفر لنجهــا روی

آبهــای خروشــان هــم خواهیــد شــنید.

پارک شهر
کنــار ســاحل اســت و جــز طبیعــت زیبایش که
جــان مــی دهــد بــرای پیکنیــک ،همیشــه

هــم کلــی برنامههــای تفریحــی دارد جاهــای
مختلفــش اجــرا میشــود.

جنگلهای حرا
درختهایــش از آب بیــرون زدهانــد و جاهایــی

هــم کــه میتوانیــد روی زمیــن راه برویــد ،بایــد
ِل خیلــی نرمی دارد.
خیلی مراقب باشــید چون گ ِ
نمونـهی نــادری اســت از جنگلهــای اســتوایی.

جزیرهی هنگام
از تأسیســاتی کــه انگلیسـیها اینجــا ســاخته
بودنــد تــا اولیــن مرکــز پــرورش کروکودیــل در

ایــران تــا تماشــای گلـهی دلفینهــا تــا شــنا و
غواصــی جــزو جاذبههــای هنــگام اســت .تــازه
بــرای رســیدن بــه جزیــره ،لنجســواری هــم

میکنیــد.

جاذبههایطبیعی

غار نمکی
طوالنیتریــن غــار نمکــی دنیــا اســت و

بیشتــر از شــش کیلومتــر طولــش اســت.
فاصلـهاش از ســاحل دو کیلومتــر اســت و ایــن
دو کیلومتــر هــم سراســر نمــک اســت .داخــل
غــار قندیلهــای نمکــی میبینیــد و آب نمــک

زیــر پایتــان جریــان دارد .بانمــک برمیگردیــد

خانهتــان .البتــه غــار نمکــی تحــت حفاظــت
شدیداســت ،بنابرایــن ممکــن اســت خیلــی

هــم خوش شــانس نباشــید کــه بتوانیــد آن را

ببینید .

جزیرهی هرمز

خاکــش ســر خرنگ اســت و تــا چشــم کار

میکنــد ،کوههــای نمکــی میبینیــد بــا

شــکلهای عجیــب .منظــرهی غروبــش و رنــگ
دریــا ممکــن اســت کاری کنــد دیگــر تــا آخــر

عمــر ،هیچجــا بهنظرتــان زیبــا نیایــد.

چاهکوه
میتوانیــد گواراتریــن آب زندگیتــان از

چشــمههای زیرزمینــی اینجــا بخوریــد و
دورتادورتــان هــم آثــار هنــری زیبایــی را کــه

طبیعــت آفریــده ،بــر بدنـهی صخرههــا و کــوه
ببینیــد .هشــدار :خطــر بــاز ماندن ابــدی دهان
از تعجــب زیــاد.

دره ستارهها
محلیهــای قدیمــی اعتقــاد دارنــد ســالها

ســال پیــش ،یــک ســتاره افتــاده روی زمیــن

اینجــا و ســنگهایش را اینشــکلی کــرده.

شــما هــم اگــر برویــد ســتونهای مرتفــع و
شکلهایشــان را ببینیــد کــه انــگار بــه دســت

اســتادانی زبردســت حجــاری شــدهاند ،ممکــن
اســت بــه ایــن نتیجه برســید کــه ایــن ترکیب

نــه ماحصــل فرســایش ســنگها طــی هــزاران
ســال ،بلکــه شــاهکار یــک ســتارهی بیاحتیاط
بــوده.

چاههای الفت

پنجــاه شــصتتا چــاه کنــار همدیگــر کــه

بیشترشــان هــم هنــوز آب دارنــد و محققانــی
میگوینــد متعلــق بــه دورهی هخامنشــیاند.

میتوانیــد ســاعتها گوشــه و کنارهایــش را
بگردیــد و کلــی تفــاوت بینشــان کشــف کنید.

مراکز خرید

بازار سنتی
هرچــه از لباسهــا و لوازم ســنتی مــردم محلی

قشــم بخواهیــد ،اینجــا پیــدا میکنید .وســط

شــهر اســت و راحــت پیدایــش میکنیــد .ولــی
داخــل کــه برویــد ،دیگــر معلــوم نیســت ِکــی
بتوانیــد دل ب َ
کنید.

سیتی سنتر
یــک مرکزخریــد مــدرن کــه عــاوه بــر
فروشــگاههایش ،رســتوران و شــهربازی و

ســینمای چهاربعدی و ســالن بولینــگ و بیلیارد
هــم دارد .مناســب گذرانــدن یــک نصــفروز

کامــل بــا هرآنچــه میخواهیــد.

بازار قدیم درگهان
فروشــندههایش

پو شــا کا ند .

بیشتــر

عمدهفــروش

ولــی خیلیها یشــان تکفروشــی هــم

دارنــد و میتوانیــد بــا قیمتهایــی

خیلــی پایینتــر از همهجــا لبا سهــای

موردنیازتــان را بخریــد.

بازارستاره
مجتمعــی تجاری تفریحــی که کلــی لباسها و
محصوالت آرایشــی بهداشــتی دارد بــه عالوهی

کلــی غذافروشــی و مــوزهی تاکســیدرمی و یک
ســالن بیلیــارد .اگــر دنبــال جنــس باکیفیــت
غیربومــی هســتید ،جایــش اینجــا اســت.

تفریحی

پالژهای شنا
کلــی پــاژ پیــدا میکنیــد کــه جــز محوط ـهی
ایمــن شــنا ،امکانــات غواصــی هــم دارنــد .آب

ل اســت کــه زیــرش ســیاحت
قشــم آنقــدر زال 
کلــی گیاهــان و جانورهــای دریایــی ناآشــنا

میکنیــد .بســاط اســکی روی آب هــم بــهراه

اســت.

رستورانها

رستورانهای دریایی
قشــم کلــی فستفودفروشــی و کبابــی و از

اینجــور چیزهــا دارد ،امــا اگر تا آنجــا میروید

بچســبید بــه رســتورانهای دریایــیاش کــه
منــوی رنگارنگــی از ماهیهــای جنــوب دارنــد

و خیلــی از ماهیهایشــان را نهفقــط

جاهــای دیگــر ایــران بلکــه در شــهرهای دیگــر

جنــوب هــم پیــدا نمیکنیــد .اغلبشــان هــم

خوب َ
انــد.

دکههای لب آب

اگــر بگردیــد ،لــب ســاحل جاهایــی پیــدا
میکنیــد کــه ماهــی تــازه برایتــان کبــاب

میکننــد .شــک نکنیــد غفلــت موجــب

پشــیمانی اســت.

!

توصیه خاص

قشــم کــه میرویــد ،هرجــا را نــگاه کنیــد،

گونههــای نــادر جانــوری میبینیــد ،از خفــاش

و دلفیــن و الکپشــت و روبــاه و غــزال
گرفتــه تــا انــواع ماهیهــا .قــدر بدانیــد کــه

ی ایــن گونههــا را هیــچ جــای
خیلیهــا 

دیگــری پیــدا نمیکنیــد .قشــم جاهــای زیادی
دارد کــه دیوانــه کنندهانــد؛ مثـاً بنــدر الفــت و

جنگلهــای حــرا ،جاهایــی کــه خاطــره هایــی
تصویــری و فرامــوش نشــدنی در ذهنتــان

خواهنــد ســاخت.

