بسمه تعالی
سفر یکروزه نیاسر -کاشان
برنامه سفر:
زمان

توضیحات

برنامه سفر

ردیف
1

تجوغ ٍ حزکت اس داًطگاُ /درب اهَال(درب ضوارُ)4

6:30 -7:00

حزکت رأس ساػت  7صثح

2

صزف صثحاًِ در هجتوغ رفاّی هارال ستارُ

9:30 -10:30

صثحاًِ هٌَی تَفِ کاهل

3

ًیاسز (چْارعالی -تاؽ تاالر – آتطار – گالتگیزی ٍ خزیذً -واس)

11:30 -13:45

4

تجوغ ٍ حزکت اس ًیاسز /هیذاى اهام حسیي(ع) ًیاسز

13:45 -14:00

5

صزف ًاّار (خاًِ سٌتی تاریخی ػثاسی) /کاضاى

15:00 -16:00

6

کاضاى (خاًِ عثاعثایی ّا  /تاؽ فیي)

16:00 -18:15

7

تجوغ ٍ حزکت اس کاضاى

18:15 -18:30

8

تاسگطت تِ داًطگاُ

22:00 -23:00

ًاّار هٌَی اًتخاتی

نیاسر؛ بهشت دیدنی مرکس ایران
ضْز ویاسر  ،هزکش تخص ًیاسز اس تَاتغ ضْزستاى کاضاى ٍ استاى اصفْاى تَدُ ٍ در فاصلِ  24کیلَهتزی ضوالغزتی کاضاى لزار
دارد .ضْز ًیاسز اس عزیك اتَتاى در فاصلِ  240کیلَهتزی تْزاى 260 ،کیلَهتزی ضْزستاى اصفْاى لزار دارد .
ّز سالِ اس اٍاسظ اردیثْطت تِ تؼذً ،یاسز تِ یکی اس تْطتّای دیذًی ایزاى تثذیل هیضَدً .یاسز یکی اس هزاکش هْن تَلیذ گل
هحوذی ،گالب ٍ ػزلیات گیاّی در کطَر است .چٌیي ٍیژگی کنًظیزی تِ سثة لزارگیزی در داهٌِ کَُّای کزکس ٍ ٍجَد
چطوِ پز آب اسکٌذریِ ٍ لٌاتّای سیادی است کِ هحذٍدُّایی تِ ٍسؼت ّ 800کتار را تِ سیز کطت تزدُ است.
ًیاسز ضْزی لذیوی است کِ توام تاریخ ٍ لذهت خَد را هذیَى چطوِ آتی است کِ تِ ًام چشمه اسکىدریه ضٌاختِ هیضَد.
افساًِّای جالثی در هَرد ًحَُ تِ ٍجَد آهذى ایي چطوِ گفتِ ضذُ است .در یکی اس ایي افساًِّا آهذُ؛ اسکٌذر تي فیلمَس کِ اس
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داًیال پیاهثز ػلن کطف اسزار را یاد گزفتِ تَد ،رٍسی اس ایي هٌغمِ هیگذضتِ ٍ تا دیذى کَُ کٌار ًیاسز؛ اس ٍجَد چطوِای در
آىجا خثز هی دّذ .تا کٌذى سهیي چطوِ پذیذار ضذُ ٍ ّویي چطوِ سهیٌِ آتاداًی هٌغمِ را ایجاد هیًوایذ .تز اساس ّویي
افساًِ اسن ایي چطوِ را اسکٌذریِ گذاضتِاًذ .آتطار ًیاسز ّن در ٍالغ ساییذُ ّویي چطوِ است.

غار تاریخی رئیس ٍ الیِ کْي سیزیي آى ،چْار عالی تاسهاًذُ اس دٍرُی ساساًی ،تافت تاریخی تا تٌاّای ػوَهی ٍ هسکًَی هتؼذد ٍ
گًَاگَى ،تاؽّای گستزدُ ،گلستاىّای سیثا ٍ لزارگیزی در داهٌِ کَُ تِّوزاُ چطوِ اسکٌذریِ ٍ آتطار هؼزٍف ًیاسز ٍ تاؽ ٍ
کَضک تاالر ،ایي ضْز را تِ یکی اس ضْزّای تاریخی ٍ گزدضگزی ک طَر تثذیل ًوَدُ است .ایي ضْز ّوِ سالِ ٍ تِ خصَظ در
ایام گالب گیزی پذیزای گزدضگزاى ٍ تَرّای گزدضگزی اس الصی ًماط کطَر است.
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کاشان ،بهشتی در دل کویر
خاوه سىتی تاریخی عباسیان ،رستَراى ٍ سفزُ خاًِ سٌتی ٍ تاریخی ػثاسی کاضاى ٍالغ در خاًِ تاریخی ػثاسیاى ،ضاّکار
هؼواری جْاى ،اس اردیثْطت هاُ  1390ضزٍع تِ تْزُ تزداری ٍ فؼالیت ًوَد .ایي هجوَػِ در سِ عثمِ ٍ ضاهل فضای رستَراى،
فضای سفزُ خاًِ ،سیزسهیي ٍ تالکي تاس (فزٍضگاُ ػزضِ سَغات ٍ ضزتت سزا،تستٌی سزا) است.

خاوه طباطبایی ها ،یکی اس سیثاتزیي ٍ دیذًی تزیي تٌاّای تاریخی کاضاى ،خاًِ عثاعثایی ّاست کِ در هحلِ سلغاى اهیز احوذ
در تافت لذین کاضاى ٍالغ ضذُ است .ایي خاًِ کِ اس ضاّکارّای ٌّز هؼواری لذین تِ ضوار هی رٍد تِ ٍسیلِ هزحَم سیذجؼفز
عثاعثایی اس تجار هؼزٍف فزش آى سهاى – در سال ّ1250جزی لوزی ساختِ ضذُ است .هجوَػِ خاًِ عثاعثایی ّا هطتول تز 3
تخص اًذرًٍی تیزًٍی ٍ تخص هخصَظ خذهِ است .هجوَػِ خاًِ تاریخی عثاعثایی ّا تا  4700هتزهزتغ ٍسؼت دارای  40اتاق،
 4حیاط 4 ،سزداب (سیزسهیي) 3 ،تادگیز ٍ  2رضتِ لٌات است.هؼواری خاًِ عثاعثایی ّا تِ ضیَُ هؼواری حجاب دار ،گَدال
تاغچِ ،هتمارى ٍ درٍى گزا است.
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باغ تاریخی فیه ،تاؽ فیي یکی اس سیثاتزیي ٍ هؼزٍف تزیي تاؽ ّای ایزاًی تِ ضوار هی رٍد کِ اس آى تِ ػٌَاى ًوًَِ کاهل تاؽ
ساسی ایزاًی یاد هی ضَد .اس گذضتِ ّای تسیار دٍر ،هٌغمِ فیي تِ ٍاسغِ چطوِ رٍح افشایی کِ در آى جزیاى دارد هَرد تَجِ
حاکواى ٍ پادضاّاى تَدُ است .تاریخ لن لذیوی تزیي هأخذ تاریخی هَجَد در ایي خصَظ هی ًَیسذ " :تٌاّا ٍ کاریشّای فیي تِ
اهز جوطیذ احذاث گزدیذُ است" .پس اس آى احذاث تٌاّای ضاّاًِ را تِ پادضاّاى آل تَیِ ًسثت دادُ اًذ ٍ در ػْذ ایلخاًاى
هغَل ػوارات کٌِْ آى (تاؽ کٌِْ) ًَساسی گزدیذُ است .ضکل گیزی تاؽ فیي در هحل جذیذ خَد تِ دٍراى صفَیِ ٍ پس اس سلشلِ
سال .ُ 982ق هزتَط هی ضَد کِ ساختواى ّطتی ٍرٍدی ٍ سزدر ،کَضک هیاًی ،حوام صفَی ٍ تزج ٍ تارٍی تاؽ در ایي دٍرُ
ضکل هی گیزد .پس اس آى در دٍراى سًذیِ ػوارت خلَت کزین خاًی در هجاٍرت تاؽ احذاث هی ضَد ٍ ضْزیاراى لاجار ًیش تِ
فزاخَر ،تخص ّایی ًظیز؛ ضتزگلَی فتحؼلی ضاّی ،حوام لاجار ،تاالر ضاُ ًطیي ،خلَت ًظام الذٍلِ ٍ ػوارت تادگیز (کتاتخاًِ
فؼلی) را تِ تاؽ هی افشایٌذ .در دٍراى هؼاصز ًیش الحالاتی تِ هجوَػِ تاؽ فیي اضافِ هی گزدد .تاؽ فیي در سال  1314تِ ضوارُ
 238در فْزست آثار هلی ثثت ٍ در سال  1390تِ ّوزاُ ّطت تاؽ تاریخی دیگز تا ػٌَاى تاؽ ایزاًی تِ ضوارُ  1372در فْزست
هیزاث جْاًی لزار گزفت .هٌْذسی آب ٍ هاجزای ضْادت اهیزکثیز اس هْوتزیي دالیل هؼزٍفیت تاؽ تِ ضوار هی رٍد.
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