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"در پارک ملی گلستانپیمایی  کوه"  والنهاکوتوریسم مس  

پایدارِ  اکولوژبوم کلبه ترکمن یک   

هتای پتارم ملتی گلست ا        گامی در جهتت شااستایی ار     کلبه ترکمن بوم  های اکوتوریسم مسوالنهبا شرکت دربرنامه

حفاظت و ارتقا سطح آگاهی ا  طبیعت بردارید و با ایجاد حس هویتت در جامعته میلتی ستبظ حفتب ماتابی طبیعتی و        

  . وحش خواهد بود کلبه ترکمن میزبا  شما در کمک به حفاظت ا  حیاتبوم. فرهاگی این ماطقه گردید

های همکاری با جامعه میلی و ایجتاد انگیتزب بترای حمایتت ا      صورت گروهی و با هدف ایجاد  میاههای اکولوژ به برنامه

 .گردا  طراحی شدب است  یست در طبیعت پارم  ایجاد تعهد به مییط

 .عضوی ا  کلوپ اکوتوریسم مسوالنه باشید  ها ی تدارم دیدب شدب در این اکولوژ با ان خاب یکی ا  برنامه 

اول رو   -آمدید خو     

های بومی کردنی پذیرایی با نوشیدنی و دم   

ترکمن سفرب در میلی ناهار پذیرایی   

 یم ال م مااسظ لباس و کوب کفش .) ای حرفه بلد با همراب طبیعت در  ساعت ۳ عصر .سا ی آمادب  روی پیادب

(باشد  
 

های بومی کردنی پذیرایی با نوشیدنی و دم   

شام میلی   در سفرب ترکمن پذیرایی   

اکولوژاقامت در    

    پیمایی و مسیر کوب گلس ا  کارگاب آشاایی با پارم ملی

  اس راحت

   صبح ۷ میلی انهصبی

   ملی پارم به ورود مجو  با    میلی ای حرفه بلد با همراب گلس ا  ملی پارم در  "پیمایی کوب" روی پیادب

  قاشق و چراغ سری  و کوله یک رو ب مااسظ لباس و کوب کفش )غذا  و آ ب به همراب    کیلوم ر ۵۱ روی پیادب

  .(است ال م لیوا 

 



مسئوالنه اکوتوریسم سفر  

SUSTAINABLE TURKMEN  ECO LODGE

Since 2009 

www.boomkolbeh.ir  www.turkmenecolodge.c 

info@boomkolbeh.ir 09127206741     0989127206741 

کلبه بوم به برگشت

 های بومی کردنی پذیرایی با نوشیدنی و دم

 پذیرایی شام میلی   در سفرب ترکمن

و اقامتاس راحت 

-بخیر سفر  کلبه بوم ترم و صبح ۸ میلی صبیانه

.باشد می برای هر نفر توما  07733 ار   افزودب% 8 + توما  000333  چهار نفرب برنامه هزیاه

.برای ر رو  قرارداد را مطالعه کردب و  با بوم کلبه تماس بگیرید

 در کافی اس راحت جاگلی  مسیر تمامی ساعت  ۸ تا ۳ پیمایی کوب   ما  کوبپا م وسط کامال شیظ بامسیر 

  میلی راهامای و تجربه با پرست سر مسیر  بین

با دید ا  صخرب های قورغو  و ماظرب  یبا و گس ردب پارم ملی گلس ا  ا  فرا  صخرب و با دید ا  : هدف 

م ری  یس گاب کرکس دال در ارتفاع 0033
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"در پارک ملی گلستان نوردی جنگل" والنهاکوتوریسم مس  

 پایدار ِ اکولوژبوم کلبه ترکمن یک 

هتای پتارم ملتی گلست ا        گامی در جهتت شااستایی ار    کلبه ترکمن  بوم  های اکوتوریسم مسوالنهبا شرکت دربرنامه

حفاظت و ارتقا سطح آگاهی ا  طبیعت بردارید و با ایجاد حس هویتت در جامعته میلتی ستبظ حفتب ماتابی طبیعتی و        

  . وحش خواهد بود کلبه ترکمن میزبا  شما در کمک به حفاظت ا  حیاتبوم. فرهاگی این ماطقه گردید

های همکاری با جامعه میلی و ایجتاد انگیتزب بترای حمایتت ا      صورت گروهی و با هدف ایجاد  میاههای اکولوژ به برنامه

 .گردا  طراحی شدب است  یست در طبیعت پارم  ایجاد تعهد به مییط

 .عضوی ا  کلوپ اکوتوریسم مسوالنه باشید  با ان خاب یکی ا  برنامه ها ی تدارم دیدب شدب در این اکولوژ 

 

رو  اول خو  گلدیاگز  -مدیدخو  آ  
 

 

های بومی کردنی پذیرایی با نوشیدنی و دم   

ترکمن سفرب در میلی ناهار پذیرایی   

 حدود روی پیادب  ملی پارم به ورود مجو  با   میلی ای حرفه بلد با همراب گلس ا  ملی پارم در  "نوردی جاگل" روی پیادب

 ال م چراغ سری  کیسه خواب  یر اندا    چادر  و کوله یک رو بمااسظ  لباس و کوب کفش)  و آ ب به همرابغذا کیلوم ر   ۵۱

.کایم میشظ را درپارم کمپ . (است  

 

  رو  دوم

   صبح ۶ میلی صبیانه

کیلوم ر   ۵۱ حدود روی پیادب  ملی پارم به ورود مجو  با   میلی ای حرفه بلد با همراب گلس ا  ملی پارم در نوردی جاگل

  (.است ال م چراغ سری   چادر کیسه خواب  یر اندا   و کوله یک رو بمااسظ  لباس و کوب کفش )غذا  و آ ب به همراب 

  .کایم می پارم کمپ درشظ را 
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رو  سوم

به بوم کلبه گشت بر 

ساق اما  -بخیر کلبه  سفر بوم  ترم

.باشد می برای هر نفر  توما  000333 افزودبار   % 8 +توما  هزیاه این برنامه000333     

. قرارداد را مطالعه کردب و  با بوم کلبه تماس بگیرید  برای ر رو 

چراغ  کیسه خواب  یر اندا    چادر   و کوله یک رو بمااسظ  لباس و کوب کفش :بایست با خود به همراب بیاورید وسایلی که می

ری س  

 .جاگلی را داش ه باشیدروی ساگین در ماطقه کوهس انی– جسمی برای این پیادب آمادگی تجربه و شما می بایس ی

برای  رف ن و ماند  در طبیعت بکر .دهای راهاما با دقت عمل نمایی عملالطبیعت بودب و به تمامی دس ور شما مسول ایمای خود در 

 .تواند خطرنام باشد می کسانی که تجربه ندارند


