اصفهان

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

خرید ،رستورانها

همــه میداننــد دیــدن اصفهــان چقــدر مهم اســت
ولــی بــه قــول معــروف هنــوز بعضیهــا را نطلبیده،

بعضیهــا هــم فکــر میکنند وقتــی کســی را در این
شــهر ندارنــد کجــا برونــد و برخــی دیگــر بالفاصلــه
یــاد شــلوغی اصفهــان در روزهــای عیــد میافتنــد.
واقعـ ً
ـا هــم آدم اگــر دنبــال آرامــش و ســکوت اســت
در روزهــای عیــد نباید بــه اصفهان برود .اما کســانی

هــم هســتند کــه شــهرگردی و بــودن در بیــن مردم
را دوســت دارنــد ،در ثانــی میداننــد کــه در همــان

شــلوغی هــم هنــوز جاهــای دنــج و خلوتــی پیــدا
میشــود کــه ســاعتها بیمزاحمــت میشــود در
آن گشــت زد و تماشــا کــرد .امــا در روزهــای عیــد

هــوای اصفهــان عالی اســت و در اطرافــش جاهایی

پیــدا میشــود کــه فرصت دیدنشــان کــم و محدود
بــه بهــار اســت.نمونهاش دشــت اللههــای واژگــون
در نزدیکی خوانســار.

رزرو هتلهای اصفهان
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جاذبههای مذهبی ،تاریخی-فرهنگی

میدان نقش جهان
بخــش مهمــی از دیدنیهــای اصفهــان در این
میــدان واقــع شــده ،از مســجد امام و مســجد
خ لطــفاهلل تــا عالیقاپــو و بــازار قدیــم.
شــی 

میشــود روزهــا در میــدان کالسکهســواری

کــرد و شـبها در کنــار حوضــش بــه تماشــای

مــاه نشســت.

پلهای تاریخی
ســی و ســه پــل ،پــل خواجــو ،پــل چوبــی،

پــل فلــزی ،پــل شهرســتان .بــا اینکــه آبــی

در زاینــدهرود نیســت امــا پلهــا همچنــان
دیدنیانــد ،شــبها زیــر پــل خواجــو
فســتیوال آواز هــم برقــرار اســت.

عمارتهای مهم
چهلســتون ،هشــت بهشــت ،تــاالر اشــرف،

کلیســای وانــک ،مســجد جامــع اصفهــان،
مدرســه جاللیــه ،منــار جنبــان .بناهایــی کــه

بیشترشــان از روزگار صفویــه بــه جــا ماندهاند
و پــر از جزئیــات و ریــزهکاری هســتند.

باغ پرندگان
تماشــای ایــن بــاغ بخصــوص بــرای کــودکان
تجربــه خوشــایندی اســت .تمــام بــاغ را

صــدای پرندههــا پــر کــرده کــه در بهــار
ســرحالتر هــم هســتند.

محله جلفا
پــر از کافــه و شــربتخانه و رســتوران .جــای

خوبــی بــرای پیــادهروی و دور همــی.

آرامگاه تخت فوالد
البتــه بیــرون شــهر اســت و بــا آن کمــی
فاصلــه دارد امــا پــر از قبرهــای شــگفتانگیز
از دورههــای مختلــف تاریخــی اســت.

خیابان چهارباغ
همــان محبوبیتــی کــه خیابــان ولیعصــر برای

تهرانیهــا دارد ،خیابــان چهاربــاع بــرای

اصفهانیهــا دارد ،حتــا غیــر اصفهانیهــا
هــم ایــن خیابــان را خیلــی دوســت دارنــد
و دلشــان بــرای قــدم زدن در آنجــا تنــگ

میشــود.

مدرسه چهارباغ
میتوانیــد ســاعتها در فروشــگاههای نشــر

چشــمه و ثالــث و  ...ســرگرم شــوید بــدون

اینکــه متوجــه گــذر زمــان شــوید .چیزهــای
دیدنــی و خواندنــی جــذاب ،در فضایــی
دلنشــین ،بــا مســئوالنی خوشبرخــورد.

آتشگاه
از شــهر اصفهــان بــه طــرف نجفآبــاد کــه
حرکــت کنیــد تــا آتشــگاه کمتر از نیم ســاعت

راه اســت .آتشــگاه در دوران ساســانیان

ســاخته شــده و یکــی از هفــت آتشــکده
بــزرگ ایــران اســت.

بازار اصفهان
داالن بلنــد بــازار از میــدان نقــش جهــان

شــروع میشــود .بایــد نزدیــک یــک ســاعت

راه بــروی تــا بــه تهــش برســی .بــازار جــان
میدهــد بــرای پیــادهروی در تنهایــی .هــر
وقــت خواســتی میایســتی ،جنســی قیمــت

میکنــی یــا مســیرت را تغییــر میدهــی.

خســته هــم شــدی مــیروی میــدان یــک
گوشــه مینشــینی بــه تماشــای مــردم ،ابرهــا
و فــوارهی حــوض.

جاذبههایطبیعی

باغ بهادران
منطقــهای ییالقــی در نزدیکــی اصفهــان (بــه

ســمت شــهرکرد) کــه بیــن اصفهانیهــا بــه
بــاغ بهــادران مشــهور اســت و پــر از دار و
درخــت و بــاغ اســت و رودخانــه از وســطش

میگــذرد .میشــود آنجــا نشســت ،ناهــاری
خــورد و پایــی بــه آب رســاند و برگهــای تــازه

روییــدهی درختــان را تماشــا کــرد.

دشت اللههای واژگون

اگــر مســافر اصفهــان باشــید بــا دشــت
اللههــای واژگــون خوانســار و همچنیــن

دشــت اللههــای واژگــون کوهرنــگ فاصلــهی
کمــی داریــد ،کمتــر از یــک ســاعت .در ایــن

فصــل گلهــا شــکفتهاند و دشــت را تماشــایی
کردهانــد .اللههــای واژگــون فقــط در بهــار

میشــکفند پــس نبایــد فرصــت را از دســت
داد.

پارک جنگلی صفه

پــارک صفــه در جنــوب غربــی شــهر بــه نوعــی

بــام اصفهــان محســوب میشــود .هــم مرتفــع

اســت ،هــم جنگلــی اســت و هــم یــک قلعهی
باســتانی در دلــش قــرار گرفته.

پارک ناژوان

نــاژوان بــه جــا مانــده از بیش ـهها و باغهــای

اصفهــان قدیــم یکــی از جاهــای باصفای شــهر
اســت .لطیفتریــن هــوا را میتوانیــد آنجــا

پیــدا کنیــد .درختــان انبــوه ،رودخانـهی جــاری
و پرندههــا و حیوانــات مختلــف محیــط بکری
بــه وجــود آوردهانــد.

مراکز خرید

بازار اصفهان
اگــر به دنبــال ســوغاتی ،صنایع دســتی و خرید
ادویــه و پارچه و ســفرهی قلمکار هســتید ،بازار
قدیــم اصفهــان بهتریــن گزینــه اســت .آنجــا

میشــود چانــه هــم زد و قیمتهــا را پاییــن
آورد.

اصفهان سیتیسنتر

مدرنتریــن مرکــز خریــد اصفهــان اســت که در
جنــوب شــهر واقــع شــده و برندهــای مختلــف
در آن شــعبه دارنــد و عــاوه بــر ایــن از فــود

کــورت و مجموعه ســینمایی و هایپراســتار هم

برخــوردار اســت.

مرکز خرید مهرسان

در ایــن مرکــز کــه در خیابــان بزرگمهــر واقــع

اســت ،هــم صنایــع دســتی اصفهــان را
میتوانیــد پیــدا کنیــد و هــم انــواع لــوازم

خانگــی ،الکتریکــی ،کفــش و پوشــاک و
وســایل تزئینــی .قیمتهــا در ایــن مرکــز

مناســبند.

رستورانها

خوانگستر
دو شــعبه دارد ،یکــی زیــر هتــل جلفــا و دیگری

در سیتیســنتر .هــر دو بــا کیفیتی بســیار عالی
آمــاده پذیرایــی از مســافران هســتند .بوف ـهی

خوانگســتر را از دســت ندهیــد.

رستوران اعظم
یکــی از معروفتریــن رســتورانها در طبــخ

بریانــی اســت.

ساندویچی کارن
کارن در خیابــان خاقانــی ســاندویچهای
خوشــمزهای دارد .پیشــنهاد مــا ایــن اســت که

بنــدریاش را حتمـ ً
ـا امتحــان کنیــد.

رستوران حاج محمود
ایــن رســتوران کــه بریانیهایــش خیلــی
معــروف اســت در دل بــازار قدیــم قــرار دارد.

ظهــر زودتــر برویــد کــه بریانیهــا تمــام نشــده
باشــند.

رستوران شهرزاد
از قدیمیتریــن و محبوبتریــن رســتورانهای

اصفهــان در نزدیکــی ســی و ســه پــل کــه

غذاهــای ایرانــی و فرنگــی ســرو میکنــد و

غــذای محلــی اصفهان یعنــی بریانــی و خورش

ماســت را هــم میشــود آنجــا خــورد .کیفیتش

خــوب اســت و قیمتــش مناســب.

مراکز تفریحی

شهربازی رویاها
ایــن شــهربازی که بــه تازگی در اصفهــان افتتاح

شــده یکــی از مجهزتریــن شــهربازیهای ایــران

اســت و وســایل بــازی متنــوع و هیجانانگیزی
دارد .پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه حتمـ ً
ـا تــرن

هوایــی معلــق را تجربــه کنید.

!

دانستنی خاص

بــه اصفهــان کــه میرویــد خــوردن فرنــی

بهشــتی و دوغ و گوشفیــل را فرامــوش نکنید.
در میــدان نقش جهان راســتهی مســجد شــیخ

لطــف اهلل چایخانـهی حــج میــرزا یــا آزادگان را

پیــدا کنیــد و از تماشــایش ســیر نشــوید .کــوه

صفــه تلهکابیــن هــم دارد ،میتوانیــد از آن
بــاال اصفهــان را تماشــا کنیــد .اگــر خــودروی

شــخصی داریــد میتوانیــد بــه ابیانــه ،کاشــان،
خوانســار هــم ســرک بکشــید .ارزشــش را دارد
و فاصل ـهی زیــادی هــم نیســت.

