
   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

:كيلومتر به فاصله  سورك  :مقصد  شهركرد  :مبدأ  شهركرد،   :مسير  20  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0001  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
   دستگرد، دزكامامزادهفرخشهر،   :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   علي اكبر دستگرد، تله اميرمفخم دزكامامزادهعصارخانه صالحي فرخشهر،   :فرهنگي

   صياد، باغات و مزارعمنطقه حفاظت شدهپارك سرچشمه فرخشهر،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  قلعه سورك  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي           رستوران         فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        ه پليس را         خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                     متل         مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  مالخليفه  :مقصد  شهركرد  :مبدأ  شهركرد، سندگان  :مسير  190  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0002  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  وشكي بروجن، گندمان، گشهركد،  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   مادر و دخترامامزادهپل مصلي،   :فرهنگي

  گردشگاه سياسرد بروجن، پارك مادر و دختر،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
  باغات و مزارع  :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  چشمه و گردشگاه مالخليفه، چشمه سندگان  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

ات و تسهيالت امكان

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        مارستان بي            نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          سانير دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
  محصوالت لبني و باغي  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  امكان بازديد از جامعه عشايري

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  )منج و بيدله(لردگان   :مقصد  شهركرد  :مبدأ  )منج(شهركرد، لردگان   :مسير  250  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0003  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفراديزمان پيشنه

  
  )چهارطاق منج(آلوني، لردگان، بيدله ، شهركرد، بروجن، گندمان، گوشكي  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

    مادر و دختر گندمان،امامزادهپل مصلي،   :فرهنگي

   لردگان، جنگل هاي بلوط منجرودخانهگردشگاه طبيعي سياسرد، چشمه مادر و دختر گندمان،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  قلعه مدرسه، پل بارز، قلعه چارطاق  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه   منجرودخانهجنگل هاي بلوط،   :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي   رستوران                 فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

ز       خود پرداباجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
  محصوالت لبني  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  3امكان بازديد از سد كارون 

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  اردل  :مقصد  شهركرد  :مبدأ  اردلشهركرد،   :مسير  65  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0004  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  شهركد، سورشجان، جونقان  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  قلعه سردار اسعد جونقان، خان اوي  :فرهنگي

   كيار، تنگ دركش وركشرودخانهچشمه مايك سورشجان،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  باغات و مزارع  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           ز پمپ گا 

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير       آپارتمان هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني طالعدفتر ا        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
  يمحصوالت لبن  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  امكان بازديد از زندگي عشاير اردل

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  بروجن، نقنه  :مقصد  شهركرد  :مبدأ  بروجنشهركرد،   :مسير  70  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0005  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت   تابستانبهار،: سفرزمان پيشنهادي

  
  شهركرد، فرخ شهر، سفيد دشت، فرادبند، بروجن  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  عصارخانه صالحي فرخ شهر، پل مصلي، خانه حفيطي هاي بروجن  :فرهنگي

  ي تنگ صياد، سرچشمه فرخشهر، گردشگاه سياسردپارك مل  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  مسجد تيموري روستاي نقنه  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه    :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           گاه درمان       بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز        باجه         رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  زاينده رود  :مقصد  شهركرد  :مبدأ  ودزاينده رشهركرد،   :مسير  55  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0006  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  شهركرد، چالشتر، سامان، هوره، ياسي چاي  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  قلعه تاريخي چالشتر، مقبره دهقان ساماني، پل زمانخان، روستاي هدف ياسي چاي، هوره  :نگيفره

   حاشيه زاينده رودباغات و مزارع  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  درياچه سد زاينده رود  :طبيعي

  امكان ماهيگيري و شنا  :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           رمانگاه د       بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
  خشكبار نظير گردو، بادام، آلوخشك  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  سد زاينده رود  :مقصد  شهركرد  :مبدأ  شهركرد، سدزاينده رود  :مسير  55  

  جاده اي  :دسترسينوع   0007  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  شهركرد، چالشتر، نانچ، بن، يانچشمه  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   علي اكبر نانچامامزادهقلعه تاريخي چالشتر،   :فرهنگي

  آبگير بن، منطقه شكار ممنوع ضيدا  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  درياچه سد زاينده رود  :بيعيط

  امكان ماهيگيري و شنا  :ساير

  
   مجتمع بين راهي وقت        مركز اسكان م             متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        نپمپ بنزي           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
   روستاي يانچشمه و ساير روستاهاي پيرامونيمحصوالت لبن  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  ديمه  :قصدم  شهركرد  :مبدأ  ديمهشهركرد،   :مسير  80  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0008  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  شهركرد، سورشجان، خوي، ديغمك، روستاي ديمه  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

    :فرهنگي

   زاينده رود، چشمه ديمه، دشت الله هاي واژگونرودخانه ، باغات و مزارعمايك سورشجان، چشكه   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  جامعه عشايري بابادي باب، روستاي هدف گردشگري ديمه  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  ، چشمه ديمهدشت الله هاي واژگون  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           گاه درمان       بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز        باجه         رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  كوهرنگ  :مقصد  شهركرد  :مبدأ  كوهرنگشهركرد،   :مسير  85  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0009  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  شهركرد، سورشجان، فارسان، باباحيدر، چلگرد  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   مير حيدرامامزادهمسجد جامع فارسان،   :فرهنگي

  باغات و مزارعچشمه مايك سورشجان، چشمه قلعه فارسان، گردشگاه پير غار، سد نصيرآباد،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

 هاي پيراموني جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  شايري بختياري ماكنجامعه ع  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  آبشار و تونل اول كوهرنگ، پيبست اسكي چلگرد  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   شكيفوريت پز           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي غذيها 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

 تسهيالت امكانات و

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به هفاصل  سه راهه قرح  :مقصد  شهركرد  :مبدأ  سه راهه قرحشهركرد،   :مسير  220  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0010  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  شهركرد، بروجن، گندمان، گوشگي، قرح  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   مادر و دخترادهامامزمسجد شيخ علي و پل مصلي بروجن،   :فرهنگي

   ونك، جنگل هاي بلوطرودخانهگردشگري سياسرد بروجن، پارك تفريحي گندمان، پل كره بس،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  زندگي عشايري  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  جنگل هاي بلوط  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راه ايستگا           فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
  

:كيلومتر به فاصله  )خوزستان(شليل   :مقصد  شهركرد  :مبدأ  شليلشهركرد،   :مسير    

  جاده اي  :نوع دسترسي  0011  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  شهركرد، كيان، خراجي، شلمزار، گهرو، ناغان، سرخون  : شهرهاي اصلي مسيرها و مكان

   عزيزاله كيانامامزاده،  كيانمسجد جامع  :فرهنگي

  چشمه وقت و ساعت، درياچه شلمزار، چشمه هاي گهرو، تاالب چغاخور، تاالب سولقان، چشمه شليل، تنگ گندمكار  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  اروانسراي شليلك  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  چشمه شليل  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

               يانه پا         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     تيسرويس بهداش 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  آتشگاه  :مقصد  لردگان    لردگان، آتشگاه  :مسير  60  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0012  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  اردگان  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  جامعه عشايري  :فرهنگي

   لردگانرودخانه  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

   آتشگاهروستاي هدف گردشگري   :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  شگاهآبشار آت  :طبيعي

    :ساير

  
   ن راهيمجتمع بي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         مدادخودرو ا    سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  روستاي شهرياري  :مقصد  چلگرد  :مبدأ  چلگرد، روستاي شهرياري  :مسير  65  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0013  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  چلگرد، موردل، ياور آباد  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  جامعه عشايري  :فرهنگي

   كوهرنگ، چشمه مرواريد، چشمه ماربرهرودخانه  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  طبيعت بيرگان،   :طبيعي

  سد كوهرنگ   :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي            رستوران        فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        اه پليس ر         خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  روستاي سرآقاسيد  :مقصد  چلگرد  :مبدأ  چلگرد، روستاي سرآقاسيد  :مسير  70  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0014  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  ار، تابستانبه: سفرزمان پيشنهادي

  
  چلگرد، روستاي شيخ عليان  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   شيخ عليان، جامعه عشايريروستاي هدف گردشگري   :فرهنگي

  ، آبشار شيخ عليان، غار يخي چما، چشمه كوهرنگتونل اول كوهرنگ، پيست اسكي چلگرد  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

   سر آقا سيد، جامعه عشايريامامزادهروستاي گفت انگيز سرآقا سيد،   :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه    :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني عدفتر اطال        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  اسكان موقت        مركز             متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  پارك ملي تنگ صياد  :مقصد  شهركرد  :مبدأ  پارك ملي تنگ صيادشهركرد،   :مسير  25  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0015  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  شهركرد، فرخشهر  :اصلي مسيرها و شهرهاي  مكان

  رعصارخانه صالحي فرخ شه  :فرهنگي

  ، پارك سرچشمه فرخشهر، چشمه و قنواتباغات و مزارع  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه   تنگ صيادمنطقه حفاظت شده  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي         رستوران           فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  امكان شكار، كوه پيمايي، صخره نوردي

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  تاالب چغارخور  :مقصد  بروجن  :مبدأ  تاالب چغاخور، بروجن  :مسير  35  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0016  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  بروجن، بلداجي  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   حمزه عليامامزاده  :فرهنگي

  باغات و مزارع  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

   آورگانروستاي هدف گردشگري   :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  درياچه تاالب چغاخور  :طبيعي

  امكان قايق سواري، ماهيگري  :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           گاز پمپ  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      ان آپارتم هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني  اطالعدفتر        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
  محصوالت باغي نظير گردو، بادام  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  تاالب گندمان  :مقصد  بروجن  :مبدأ  بروجن، تاالب گندمان  :مسير  20  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0017  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  نبهار، تابستا: سفرزمان پيشنهادي

  
  بروجن، گندمان، روستاي منيرآباد  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  دمان مادر و دختر گنامامزاده شيخ علي بروجن، روستاي معموره، مسجد جامعپل مصلي ، خانه حفيظي ها،   :فرهنگي

  گردشگاه سياسرد بروجن، پارك تفريحي مادر و دختر گندمان، چشمه دروغ زن نصيرآباد  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  تاالب گندمان  :طبيعي

  امكان شكار پرندگان در فصل مجاز شكار  :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي      رستوران              فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان            ازخانه نم        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
   و باغييمحصوالت لبن  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  بازفت  :مقصد  شهركرد  :مبدأ  بازفتشهركرد،   :مسير  200  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0018  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  شهركرد، سورشجان، جونقان، سه راهي كاج  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   حكيمه خاتون سرپير، عشاير بازفامامزادهقلعه سردار اسعد،   :فرهنگي

  ، چشمه بلبل، تنگ وركش دركش، آب جونقان، رودخانه كاج، آب كوهرنگ، چشمه دژ دارانچشمه مايك سورشجان  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير  طول
    :ساير

  قلعه دهناش، عشاير  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  آب شور شيرين، چال سبزان  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   كيفوريت پزش           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي ذيهاغ 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

تسهيالت امكانات و 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:تركيلوم به فاصله  دره عشق  :مقصد  ناغان  :مبدأ   دره عشق، ناغان  :مسير  45  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0019  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  ناغان، دوپالن، دورك شاهپوري، معدن  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  ي دورك برنجگان، پل سيمي دوپالن، روستاامامزادهعشاير،   :فرهنگي

  ، چشمه معدني روستاي معدنجنگل هاي بلوطرودخانه كارون، باغات انار دورك، آبشار دره عشق،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  رودخانه كارون، منطقه ارامنه  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   چهارمحال و بختياري شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                 

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 معاونت گردشگري

  
:كيلومتر به فاصله  سبزكوه  :مقصد  شهركرد  :مبدأ  شهركرد، سبزكوه  :مسير  45  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0020  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  بهار، تابستان: سفرزمان پيشنهادي

  
  ياغان، جغدان، چارطاق  : اصلي مسيرها و شهرهاي مكان

  جامعه عشايري  :فرهنگي

   سبزكوه، چشمه دهنوها، چشمه كفانرودخانه  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  جامعه عشايري  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  چشمه كفان، منطقه حفاظت شده سبزكوه  :طبيعي

  امكان شكار  :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           گاه درمان       بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز        باجه         رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  


