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و تفریح در میان جمعی از مدیران پروژه و فعاالن صنعت   ی سازشبکهآموزش،    باهدفاین برنامه  

 است.  شدهیزیربرنامهساخت  

 ، آموزشی  یها برنامهارائه    عالوه بر که    شدهیزیربرنامهتور آموزشی و تفریحی کویر یزد به شکلی  

بتوانیم میزبان خوبی از مدیران و مهندسان فعال در صنعت ساخت   ،باالترین کیفیت  با   تفریحی

 باشیم.

  خواهیم پرداخت:   در ادامه متن به معرفی هر یک از موارد زیر

 تاریخ سفر  •

 ت محل اقام •

 تور   ی هابرنامهخدمات و   ،امکانات •

 ی لیاطالعات تکم  •

 هزینه سفر  •
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 سفر   تاریخ
 ریزی شده است.برنامه  1401  مهرماه  15 تا مهرماه  13این تور از تاریخ زمان برگزاری  

 7:00ساعت  1401/ 07/ 13 زمان رفت 

 16:00ساعت  1401/ 07/ 15 زمان برگشت 
 

اعالم شده  نکته:   با تغییراتی روبرو شود. در   صورتبهکه ساعات  حدودی است و ممکن است 

 هماهنگی اعالم خواهد شد. برای  کنندگاننامثبتبرنامه جدید به    ها ساعتصورت تغییر  
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 محل اقامت
اقامت   اقامتگاه شدهیزیربرنامهمحل  این  است.  یزد  استان  بافق  شهرستان  در  آریز  قلعه   ،

با امکانات و خدمات مناسب در فضایی دلنشین و زیبا حس آرامش را به مسافران   یگردبوم

تجربه سفری خاص و دلنشین در فضایی سنتی و قدیمی با  باهدف. این محل کندیممنتقل  

 برگزیده شده است.در دل کویر    ر ینظیبامکانات  

بوم قلعه آریز در استان یزد، شهرستان تاریخی بافق، دهکده گردشگری   ی گردبوماقامتگاه  

باقرآباد واقع شده است. این قلعه تاریخی مربوط به اواخر دوره زندیه پس از مرمت و بازسازی 

 مندانعالقهآغاز نمود و پذیرای گردشگران و    یگرد بومفعالیت خود را در حوزه    1398در سال  

 .استتاریخ و زندگی بومی  به  

 :اقامتگاه محل درباره •

 سر به فلک کشیده   ی هانخلستانبوم قلعه آریز تنها قلعه گرد ایران در میان    یگردبوماقامتگاه  

تاریخی و روستایی ایران عالوه بر    یگردبوماقامتگاه    نیتربزرگبوم قلعه آریز    .است  دباقرآبا

برای آسیاب گندم و پوست کردن ارزن، یک موزه   فرد منحصربهآسیاب قدیمی و    2داشتن  

این    یشناسمردم همچنین  و  دارد  نیز  ایرانی  آسیاهای  عکس  نمایشگاه  دارای   یگردبومو 

 توانندیمکه گردشگران عزیز عالوه بر خرید و بازدید    است  یدستعیصنانمایشگاه و فروشگاه  

 . نیز بهره ببرند یدستعیصناو آموزش ساخت    بخش لذتاز تجربه  

 اقامتگاه: امکانات و خدمات ارائه شده •

برای رفاه مسافران گرامی در نظر   ی گردبوماقامتگاه   امکانات و خدمات مختلفی  قلعه آریز 

انگلیسی و   ی هازبان، پرسنل مسلط به  مسقف  ریغآنها شامل پارکینگ    ن یترمهمگرفته که  

، دمنوشانواع    دهندهارائهخانه )دمنوشآلمانی، راهنمای محلی تورهای گردشگری، رستوران،  

( تیاسپلو سیستم گرمایشی و سرمایشی )گرمایش از کف و    ( محلی و داروهای گیاهی  اتیعرق

  .است
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 تصاویر اقامتگاه:  •
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 تور یهابرنامهخدمات و  ، امکانات
 تور به شرح زیر است: در    شدهدهیدتدارکخدمات و برنامه زمانی   امکانات،

 روز اول  

 فعالیت ساعت تا  ساعت از 

 حرکت از تهران به سمت یزد   13:30 7:00

 یزد(  شهر اجتماع تمامی دوستان در محل مشخص شده ) 14:00 13:30

 صرف ناهار در رستوران یزد  14:45 14:00

 وسایل به داخل اتوبوس بافق  ییجاجابه 15:00 14:45

 حرکت از یزد به سمت بافق  16:00 15:00

 استراحت و آشنایی اولیه با محیط قلعه   17:30 16:00

 (ینینش شب و  نوشدم  ،حرکت به سمت کویر و تماشای غروب )آب  20:00 17:30

 در قلعه  و استراحت  صرف شام 21:30 20:00

 بام پشت در غیره و  ی چا، دورهمی و هندوانه پور یعلوکالس دکتر   24:00 21:30

 خواب   24:00

 روز دوم  

 فعالیت ساعت تا  ساعت از 

 بام پشتیوگا و مدیتیشن روی  8:00 6:30

 صرف صبحانه  9:00 8:00

   پور حرکت به سمت بازدید معدن بافق به همراه توضیحات دکتر علوی  11:30 9:00

11:30 13:00 
   یزنخشت کارگاه 

 ( )در صورت نیاز و اتمام مباحث کالس آقای دکتر علوی پور

 ناهار و استراحت   15:00 13:00

15:00 17:00 
 آقایان دورهمی در حمام و دالکی به همراه چای باقلوا 

 بازدید از موزه  ها:خانم 

 تجربه پخت نان تنوری محلی    18:00 17:00

 ا و لبوی آتشیوچای باقلآباد، حسن حرکت به سمت روستای  20:00 18:30

   گردعت یطبپخت و سرو شام در بیابان توسط یک  21:00 20:00

 و خدمات نجوم  آبادحسن  در  یروادهیپ 23:00 21:00

23:00 
 

 برگشت به قلعه و خواب 
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 روز سوم  

 فعالیت ساعت تا  ساعت از 

 و خرما  نوشدم حرکت به سمت کویر و یوگا در کویر و صرف  8:00 6:30

 صبحانه بازگشت به قلعه و  9:00 8:00

 محلی و عکاسی در قلعه  یهالباس پوشیدن   10:00 9:00

 حرکت به سمت یزد  11:30 10:00

 بازدید از آتشکده و صرف چای و قهوه نزدیک آتشکده  12:30 11:30

12:30 14:30 
  ری امو شیرینی اطراف  یدستعیصناگشت بافت تاریخی یزد + خرید  

 چخماق 

 رستوران سنتی و استراحتناهار در   15:30 14:30

 برگشت از یزد   15:30
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 اطالعات تکمیلی
به سمت یزد در زمان آغاز سفر و انتهای سفر برای دوستان  وبرگشترفتبرای سهولت در  •

 ارائه شده است.  برای انتخاب   در تور دو روش  کنندهشرکت

و   یزد سفر کنند  سمت  شخصی بهبه صورت  دوستانی که قصد دارند از هرکجای ایران    -1

 بپیوندند.  گروه یزد به    استان  در

گروهی به   صورتبهدوستانی که در شهر تهران و یا اطراف تهران هستند و تمایل دارند    -2

 ورتصبهدر سفر  ونقل حملبرای   VIPاتوبوس  برای این دوستان،  .ندسمت یزد حرکت کن

 .صبح از تهران(  7)حرکت ساعت    است  شدهیزیربرنامه  وبرگشترفت

با   واتسپدر  بیش از یک نفر    نام ثبت  برایهمراه داشته باشد )  حداکثر دو  تواندیمهر فرد   •

 در ارتباط باشید(.  09001520320شماره 

 خواهد بود.  1401  ورماهیشهر  29لغایت  1401  ورماهیشهر  22از تاریخ    نام ثبتمهلت   •

افراد حاضر در تور برگزار صدور بیمه  و همچنین    گردشگریبا مجوز  تور  این   • برای تمام 

 خواهد شد.

که تمایل   یاست؛ اما دوستان  ریپذامکاندر زمان مقرر در سایت    نفرهتک  صورتبه  نامثبت •

 .برای هماهنگی در ارتباط باشند  09001520320بیش از یک نفر دارند با شماره    نام ثبتبه  

محدود است   نامثبتظرفیت    ، به دلیل محدودیت امکانات و ارائه خدمات به شکل مناسب •

 خود را نهایی فرمایید. نامثبتزمان   ن یترعیسردر    از این رو درخواست میشود

 عمومی است.  صورت بهبافق یزد سرویس بهداشتی و حمام    یگرد بومدر اقامتگاه   •

و   یرو ادهیپ، حوله، کفش مناسب  یلباس راحت  : از جمله  یشخص   ل یوسا  :ازیموردن  لیوسا •

 و غیره.  ضدآفتاب ، مسواک، کرم ریکو  ی نینششب  یگرم برا  نسبتا  ، لباس  یرگردیکو

از طریق   09001520320با شماره    دیتوانیم  سؤالکسب اطالعات بیشتر و هرگونه    برای •

 . واتسپ در ارتباط باشید
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 نام ثبتهزینه 
مناسب و همچنین ارائه خدمات در باالترین   یزیربرنامهتمام سعی ما بر این بوده است که با  

 ارمغان بیاوریم.    به   مؤسسههمراهان  را برای   زیانگخاطرهکیفیت، سفری ماندگار و 

حرف اول را خواهد زد. ارائه خدمات با بهترین کیفیت در   مؤسسه کیفیت همیشه برای ما در  

بوده است. در این برنامه نیز سعی شده   مؤسسهمقابل هزینه مناسب همیشه جزو اهداف اصلی  

 انجام شود.   یزیربرنامه  ،با تبعیت از این هدف

 برای هر فرد، بر اساس جدول زیر خواهد بود:   تور در این    حضورهزینه 

 با ماشین شخصیهزینه تور 

 
 تومان 4،450،000

 از طرف موسسه  VIPهزینه تور با اتوبوس 

 )حرکت از تهران( 
 تومان  4،950،000

 

 

 

 

 

 

 

 




