
   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

:كيلومتر به فاصله  اينچه برون  :مقصد  گرگان  :مبدأ   اينچه برونگرگان،  :مسير  70  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0735  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  آق قال  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  ي گلهاي بين المللي آالگل، آلماگل، آج تاالب پل آق قال،  :فرهنگي

   و تاالب هاگل فشان قارنياق  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
  مرز پل و بازرچه مرزي  :ساير

  حضور قوم تركمن، سيستاني و بلوچ  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه   اينچهگلفشان تاالب هاي بين المللي   :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        ينپمپ بنز           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 

  
  گندم، جو، پنبه، سويا  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  .در آلما گل كمپينگ وجود دارد

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  گميشان  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، گميشانگرگان  :مسير  80  

  جاده اي  : دسترسينوع  0736  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گرگان، بندر تركمن، گميشان  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

    :فرهنگي

  بندرتركمنخليج گرگان، جزيره آشوراده، اسكله بندرتركمن، ساحل   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
  بندرتركمنبازارچه ساحلي اسكله   :ساير

  قوم تركمن و سيستاني  :يفرهنگ

  هاي مقصد جاذبه  پرنده شتاسي و ماهيگيري تاالب گميشان، گل فشان نقتليجه، روستاي خواجه نفس  :طبيعي

   گميشان، روستاي صفا ايشانبافت تاريخي  :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 ت        مركز اسكان موق             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 

  
  اويار، سويا، جو، گندم، پنبهماهيگري، خ  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  ، بازارچه ساحليبندرتركمن، اسكله بندرتركمندوشنبه بازار 

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  بندرتركمن  :مقصد  گرگان  :مبدأ  بندرتركمن، گرگان  :مسير  55  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0737  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  بندرتركمنگرگان، آق قال،   :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   بندري، پل تاريخي آق قال، تپه هاي تاريخيشبهاءالدين نق  :فرهنگي

    :طبيعي

 اصلي و هاي نمكا

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  قوم تركمن، ترك، سيستاني، خرابه پادگان روس ها  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  جزيره آشوراده، خليج گرگان، بندرتركمن، اسكله بندرتركمنساحل   :طبيعي

  تپه هاي باستاني، خرابه هاي پادگان روس ها  :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 پردازباجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

   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 

  مقصد

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

  
  گندم، جو، دانه هاي روغني  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  ، پنج شنبه بازار آق قالبندرتركمنه بازار بازاهاي دوشنب

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  جهان نما  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، جهان نماگرگان  :مسير  115  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0738  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گرگان، كردكوي، روستاي رادكان،   :هاي اصلي مسيرها و شهر مكان

  برج رادكانگان، امامزادسقاخانه    :فرهنگي

  ، غار جهان نماآبشار هفت طبقه شادانآب، آبشار دو امام رضا كردكوي، پارك جنگلي   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  برج رادكان  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  جهان نماارتفاعات   :طبيعي

  گانامامزادرادكان، برج   :ساير

  
   مع بين راهيمجت  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 

  
  عسل، كشت محصوالت كشاورزي، دامپروري  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

 امكانات اقامتي در .اهده خواهيم كرد، كه حضور حيوانات مانند گوزن را در فاصله بسيار كم در دشت مشجهان نماييالقي و حفاظت شده دهكده 
  .قالب خانه هاي روستايي موجود مي باشد

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  بندرگز  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، بندرگزگرگان  :مسير  40  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0739  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گرگان، كردكوي، بندرگز  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   النگامامزادهتپه هاي باستاني،   :فرهنگي

   امام رضا كردكويپارك جنگلي آب، دوآبشار   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

ني هاي پيرامو جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  غو ، طبيعت جنگلي بااسكله بندرگز، طرح سالم سازي دريا و ساحل شنا  :طبيعي

  بازارچه ساحلي اسكله بندرگز  :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   وران         رست        فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        يس راه پل         خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
  گندم، پنبه، برنج، محصوالت باغي هلو  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  در بندرگز كمپينگ وجود دارد

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  دهنوكن  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، نوكندهگرگان  :مسير  50  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0740  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گرگان، كردكوي، نوكنده  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  اد روشن آبامامزادهجاده شاه عباسي، ديوار تيمشه،   :فرهنگي

   سركالته خرابشهر، روستاي ايلوار، گز شرقي، جنگل باغو، روستاي گردشگري  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  ساحل درياي خزر  :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     رويس بهداشتيس 

  
   دانه هاي روغني، نان محلي، محصوالت باغي هلوگندم، پنبه،  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  باران كوه  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، باران كوهگرگان  :مسير  15  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0741  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  ت كال، شصتگرگان، جنگل   :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

    :فرهنگي

  طبيعت باران كوه، طبيعت جنگلي شصت كال  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  ير مسطول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  طبيعت جنگل باران كوه  :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            ه نمازخان        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 راگاه ايست           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
  

  )طبيعت گردي( تخصصي ويژه اكوتوريسم . كيلومتر خاكي و دو ساعت پياده روي دارد5

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  اينچه برون  :مقصد  كردكوي   :مبدأ  كردكوي، اينچه برون  :مسير  130  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0742  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  ، گميشان، پاسگاه مختومقلي مرزي، پاسگاه مرز پلبندرتركمنكردكوي،   :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

    :فرهنگي

  نفتليجهيباي دريايي خواجه نفس، گلفشان  روستاي ز،، مسير طبيعي و محور مرزي، تاالب گميشانجزيره آشوراده، بندرتركمنساحل   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  حضور اقوام  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  مرز پل، گل فشانآلما گل، آجي گل،  تاالب هاي بين المللي   :طبيعي

    :ساير

  
   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 

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

   مجتمع بين راهي كان موقت        مركز اس             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 داميدانه هاي روغني گندم، جو،  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  شاهكوه  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، شاهكوهگرگان  :مسير  100  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0743  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گرگان، توسكاستان، شاهكوه  : شهرهاي اصلي مسيرها و مكان

   قزلقكاروانسراي  :فرهنگي

  طبيعت جنگلب توسكاستان، گرمابدشت، محورهاي جنگلي  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

   هاي مسيركاروانسرا  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه   شاهكوهروستاي گردشگري  :طبيعي

  )سابق( شاهكوي آب و هواي ييالقي، وجود خرابه هاي روستاي  :ساير

  
   ين راهيمجتمع ب  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 

  
  زرشك كوهي، عسل، سيب زميني، محصوالت دامي  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  تسهيالت موجود خانه هاي روستايي در شاهكوه

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  ستاي زيارترو  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، روستاي زيارتگرگان  :مسير  12  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0744  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  روستاي زيارتگرگان،   :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   شناسيموزه مردم، مسجد جامع گرگان، بافت تاريخي  :فرهنگي

   النگدرهپارك جنگلي تپه هزار پيچ، طبيعت ناهارخوران،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

   و بافت روستايي زيارتي عبداهللا، زندگامامزاده  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  آبشار دو قلوي زيارت، آبگرم زيارت، جنگل و محورهاي جنگلي  :طبيعي

  .هدف گردشگري مي باشدروستاي زيارت به عنوان يكي از روستاهاي   :ساير

  
   جتمع بين راهيم  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 

  
  عسل، پنير، نان محلي، محصوالت دامي، گندم، انواع لوبيا  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر  بهفاصله  علي آباد كتول  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، علي آباد كتولگرگان  :مسير  41  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0745  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  علي آباد كتولگرگان، فاضل آباد،   :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  اي باستانيتپه ه بازگير، تپه هاي باستاني االزمن، امامزاده  :فرهنگي

  دهنه محمدآباد كتول قرق، پارك جنگلي تورنگ تپه،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

   بازگيرتپه هاي باستاني االزمن، امامزاده  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  كبودوال، آبشار كبودوالپارك جنگلي   :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 

  
  ، توتون، جو، سبزيجات و صيفي جاتدانه هاي روغنيگندم، پنبه،   محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  .كبودوال كمپينگ وجود دارد پارك جنگلي در 

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  گنبد  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، گنبدگرگان  :مسير  100  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0746  :كد مسير  كي  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گرگان، آق قال، گنبد، ميل گنبد  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  تپه هاي باستانيپل آق قال،   :فرهنگي

   گرگان رود، سد گلستانرودخانه  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  تپه هاي باستاني يحيي بن زيد، امامزادهآجري گنبد قابوس، زيارتگاه م مختلف، شهر تاريخي جرجان، برج واحضور اق  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  سد گلستان  :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 

  
  ميمحصوالت داگندم، جو، پنبه، زيتون،   محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  .در گنبد كمپينگ وجود دارد

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  قرن آباد  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، قرن آبادگرگان  :مسير  25  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0747  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گرگان،   :اي اصلي مسيرها و شهره مكان

   قرن آبادامامزاده  :فرهنگي

  جنگل و محورهاي جنگلي  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

   قرن آبادامامزاده  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  جنگل و محورهاي جنگلي، رودخانه قرن آباد، آب بندان  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي   ان         رستور        فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع         راه پليس         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 

  
  ، پنبه، محصوالت داميدانه هاي روغنيگندم،   محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

   كشورITيكي از بزرگترين و مجهزترين مركز خدمات اطالع رساني و 

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  فاضل آباد  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، فاضل آبادگرگان  :مسير  30  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0748  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  ولتمام فص: سفرزمان پيشنهادي

  
  گرگان، فاضل آباد  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   شيخانامامزاده قرن آباد، امامزادهتورنگ تپه،   :فرهنگي

  ، سد كوثر قرقپارك جنگلي   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

   شيخانامامزاده قرن آباد، امامزاده  :فرهنگي

  صدهاي مق جاذبه  )محور جنگلي (دهنه محمد آباد كتول  :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            گاز پمپ 

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

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

  
  گندم، پنبه، جو، سبزيجات و صيفي جات  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  ينگ وجود دارددر جنگل قرق كمپ

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  خان ببين  :مقصد  گرگان  :مبدأ   خان ببين،گرگان  :مسير  55  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0749  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  اد كتول، خان ببينگرگان، علي آب  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  تپه هاي تاريخي معصوم آباد، امامزادهتورنگ تپه، امامزاده االزمن،   :فرهنگي

  ،  كبودوالپارك جنگلي پارك جنگلي قرق،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه   و غار شيرآبادهاآبشارمجموعه پارك جنگلي ،   :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                شيفرو اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسير طول
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدز مرك        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 

  
  گندم، پنبه، دانه هاي روغني، توت فرنگي، جو، صيفي جات  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  راميان  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، راميانگرگان  :مسير  80  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0750  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  خان ببين، دلند، راميانگرگان، فاضل آباد، علي آباد كتول،   :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  ، امامزاده معصوم آباد، تورنگ تپه االزمنامامزاده  :فرهنگي

  پارك جنگلي دلند و آبشار كبودوال، لي پارك جنگپارك جنگلي قرق،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  قلعه موران  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  النگمحور جنگلي قلعه،  اعات قلعه موران، روستاي گردشگري پچشمه گل راميان، چشمه نيلبرگ، چشمه سيد كالته، ارتفا  :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

داز       خود پرباجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
  ، توت فرنگيصيفي جات، دانه هاي روغني، گندم  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  
  مالحظات

  

  .قرق و كبودوال و دلند كمپينگ وجود دارد پارك جنگلي در 

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  آزادشهر  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، آزادشهرگرگان  :مسير  70  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0751  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  لتمام فصو: سفرزمان پيشنهادي

  
  گرگان، فاضل آباد، علي آباد كتول، خان ببين، دلند، آزادشهر  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  ، امامزاده معصوم آباد االزمنامامزاده تورنگ تپه ،تپه هاي تاريخي  :فرهنگي

  ، پارك جنگلي دلندعلي آباد كتول كبودوال پارك جنگلي پارك جنگلي قرق،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  امامزاده اق امام آزادشهر  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  ، )تپه عليرضا( طبيعت جنگلي مسير خوش ييالق، پارك شبنم   :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 لهت 

                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

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

  
  دانه هاي روغنيمحصوالت باغي، گندم، جو،   محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

    .قرق و كبودوال و دلند كمپينگ وجود دارد پارك جنگلي در 

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  مينودشت  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، مينودشتگرگان  :مسير  100  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0752  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  لتمام فصو: سفرزمان پيشنهادي

  
  گرگان، فاضل آباد، علي آباد كتول، خان ببين، دلند، آزادشهر، مينودشت  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  ق امام االزمن، امامزاده آامامزاده تورنگ تپه ،تپه هاي تاريخي  :فرهنگي

  ، پارك جنگلي دلندعلي آباد كتول كبودوال پارك جنگلي پارك جنگلي قرق،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  ، روستاي هدف گردشگري قلعه خانه، جنگل باقرآباد، جنگل فارسيانتنگه چل چاي، آق چشمه مينودشت  :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         بنزينپمپ           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            دگاه فرو                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 

  
  ، برنجدانه هاي روغني، سيفي جات، گندم، )هلو(محصوالت باغي   محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

    .قرق و كبودوال و دلند كمپينگ وجود دارد پارك جنگلي در 

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  )خالد بن سنان(له كال  :مقصد  گرگان  :مبدأ   كالله،گرگان  :مسير  150  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0753  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  ، كاللهگرگان، فاضل آباد، علي آباد كتول، مينودشت  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   عبداهللا كاللهامامزاده،  االزمن، امامزاده آق امامامامزاده تورنگ تپه ،تپه هاي تاريخي  :فرهنگي

  دلند پارك جنگلي پارك جنگلي قرق،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

   و گورستان تاريخيمقبره خالد بن سنان  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  گچسوچشمه خضر، طبيعت هزار تپه، روستاي هدف گردشگري   :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 

  
  ، پنبه، شاليدانه هاي روغني، گندم، جو  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  .رد در كالله فرودگاه موجود مي باشد كه پرواز هواپيماهاي بزرگ در آن انجام نمي گي.قرق و كبودوال و دلند كمپينگ وجود دارد پارك جنگلي در 

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  جنگل گلستان  :مقصد  گرگان  :مبدأ  ، جنگل گلستانگرگان  :مسير  150  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0754  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  ، ازادشهر، مينودشت، گاليكش، جنگل گلستانكتولعلي آباد گرگان،   :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  ، امامزادگان االزمن و آق امام، دشت حلقهتپه هاي تاريخي   :فرهنگي

  وه، آبشار لوه دلند، جنگل لپارك جنگلي پارك جنگلي قرق،   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  موزه حيات وحش  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  )گياه شناسي(ارك ملي، آبشار لوه، تفرجگاه گلشن، منطقه آلمه آبشار گلستان، آبشار آق سو، پ  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي ركز اسكان موقت        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        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  دمقص

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

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

    .ردقرق و دلند كمپينگ وجود دا پارك جنگلي در . پارك ملي جزو مناطق حفاظت شده مي باشد

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  گنبد  :مقصد  گرگان  :مبدأ  گرگان، گنبد  :مسير  92  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0755  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
   گنبد ، آزادشهر،علي آباد كتولگرگان،   :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   االزمنامامزاده  :فرهنگي

   دلندپارك جنگلي ، پارك جنگلي قرق، تپه هاي تاريخي   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  ديوار دفاعي گرگان،  شهر تاريخي جرجان، يحيي بن زيد، امامزادهبرج آجري گنبد قابوس،  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  سد گلستان  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                 كبابي    رستوران                شيفرو اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسير طول
خود پرداز       باجه          رساني دفتر اطالع        پليس راه          خريدز مرك        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 باغي و دامي، صنايع دستيدانه هاي روغني، محصوالت داميگندم، جو، پنبه، زيتون،   محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  .كمپينگ وجود داردو پارك ورودي شهر گنبد قرق و دلند  پارك جنگلي در 

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  علي آباد كتول  :مقصد  گرگان  :مبدأ  لي آباد كتولع، گرگان  :مسير  40  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0756  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  علي آباد كتولگرگان، فاضل آباد،   :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   قرن آبادامامزاده االزمن، امامزاده  :رهنگيف

  قرق، جنگل قرن آباد، جنگل كبودوالپارك جنگلي   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  امامزاده معصوم آباد  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  آبشار كبودوال سياه رودبار، افراتخته، روستاهاي ييالقي شيرين آباد و روستاي هدف گردشگري   :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  

كانات و تسهيالت ام

  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 عدفتر اطال        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     سرويس بهداشتي 

  
  ، محصوالت دامي، كلزا)هلو، شليل(گندم، جو، محصوالت باغي   محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  .كمپينگ وجود داردكبودوال قرق و دلند  پارك جنگلي در 

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  مراوه تپه  :مقصد  گنبد  :مبدأ  گنبد، مراوه تپه  :مسير  180  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0757  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گنبد، كالله، مراوه تپه  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  كريم ايشانحوزه علميه آثار حفاري شده از ديوار دفاعي گرگان، برج تاريخي قابوس، شهر تاريخي جرجان،   :فرهنگي

  چشمه آق سو كالله، پيست سواركاري گنبد  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  مقبره مختومقلي فراغي  :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  مناظر زيباي مزارع گندم، جو، تپه ماهورهاي زيبا  :طبيعي

  پرورش شتر و بيابانگردي  :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  

 تسهيالت امكانات و

  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        تان بيمارس            نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

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

  
  گندم، جو  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

   .آرامگاه يكي از شاعران و عارفان تركمن صحرا مي باشد كه مورد عالقه مردم اهل سنت به خصوص تركمن مي باشد: مختومقلي فرغي 
  در شهرستان كالله امكانات رستوران و درمانگاه و پمپ بنزين . ان مبداء امكانات اقامتي و پذيرايي وجود داردتنها در شهرست: امكانات طول مسير

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  آق قال  :مقصد  گنبد  :مبدأ  گنبد، آق قال  :مسير  120  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0758  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گنبد، اينچه برون، آق قال  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  بقعه دانشمند، برج آجري گنبد قابوس  :فرهنگي

   و تاالب آالگل، صحراي پرورش شتر، تاالب هاي بين المللي آلما گل، آجي كل، گل فشان2سد گلستان   :طبيعي

 اصلي و هاي نمكا

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

  پل تاريخي آق قال  :فرهنگي

  ي مقصدها 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 دفتر اطالع        پليس راه          خريدمركز         امدادخودرو     يس بهداشتيسرو 

   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 

  
  گندم، جو، دانه هاي روغني  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به هفاصل  گردنه خوش ييالق  :مقصد  گنبد  :مبدأ  گنبد، گردنه خوش ييالق  :مسير  78  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0759  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گنبد، آزادشهر، نوده خانروز، جاده خوش ييالق  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  خي جرجانبرج تاريخي گنبد قابوس، شهر تاري  :فرهنگي

  ، طبيعت محور آزادشهر خوش ييالقوزدپارك شبنم نوده خان  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه   فارسيانروستاي هدف گردشگري طبيعت ييالقي خوش ييالق، محور جنگلي و   :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            انه نمازخ        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 راستگاه اي           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 

  
  ، گيالس، آلبالوبرنج، محصوالت باغي، زردآلو  محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  .وز كمپينگ وجود داردد در پارك شبنم نوده خانخانه بهداشت در روستاي خوش ييالق و

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  راميان  :مقصد  گنبد كاووس  :مبدأ  گنبد كاووس، راميان  :مسير  24  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0760  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول:فر سزمان پيشنهادي

  
  گنبد كاووس، آزادشهر، راميان  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  باستانيتپه هاي  يحيي بن زيد، امامزاده  :فرهنگي

    :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

   پاقلعه راميانروستاي هدف گردشگري قلعه موران،   :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  چشمه گل راميان، چشمه نيلبرگ، چشمه سيد كالته، پارك و باغ تاشته، محور جنگلي النگ، پاقلعه راميان، آبشار جوزك  :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      آپارتمان  تله                 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 

   كيفوريت پزش           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

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

  
  ، محصوالت باغيدانه هاي روغني، گندم، پنبه، يلشلتوت فرنگي،    توليدات مقصدمحصوالت و

  
  

  مالحظات
  

  

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  خان ببين  :مقصد  گنبد  :مبدأ  گنبد، خان ببين  :مسير  45  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0761  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گنبد، آزادشهر، خان ببين  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  باستانيتپه هاي  يحيي بن زيد، امامزاده  :فرهنگي

  پارك جنگلي دلند  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  اذبهج

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  آبشارهاي شيرآباد و غار شيرآبادجنگل و   :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  

سهيالت امكانات و ت

  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        ن بيمارستا            نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

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

  
  ، محصوالت باغي و داميدانه هاي روغنيتوت فرنگي، گندم، پنبه،   محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  ، روستاي دوزينمينودشت  :مقصد  گنبد  :مبدأ  گنبد  :مسير  80  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0762  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت   تابستانبهار: سفرزمان پيشنهادي

  
  گنبد، مينودشت، روستاي دوزين  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

   تپه هاي تاريخي برج تاريخي گنبد،   :فرهنگي

  ، چراغ تپه، آق چشمهپارك و تنگه چهل چاي  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  چشمه بوقوتو، چشمه ساران طبيعي، روستاهاي ييالقي  :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           پ گاز پم 

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

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

  
   برنج، محصوالت دامي، كلزا، گندم،) هلو، گيالس، زردآلو(محصوالت باغي   محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

  خانه بهداشت روستايي و امكانات روستايي

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  جنگل گلستان  :مقصد  گنبد  :مبدأ  گنبد  :مسير  60  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0763  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گنبد، مينودشت، گاليكش، جنگل گلستان  :و شهرهاي اصلي مسيرها  مكان

  برج قابوس، تپه هاي باستاني  :فرهنگي

  آبشار لوهوه، طبيعت جنگل ل  :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
    :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  ، آبشار آقسو)گياه شناسي(آبشار گلستان، پارك ملي گلستان، منطقه آلمه   :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  

و تسهيالت امكانات 

  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        ستان بيمار            نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مقصد

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

  
    محصوالت و توليدات مقصد

  
  

  مالحظات
  

 مهمانسرا تحت پوشش حفاظت محيط زيست .ا در مراكز تفريحي داراي امكانات مختصر مي باشدهپارك ملي منطقه حفاظت شده مي باشد كه تن
  استان در موجموعه تفريحي

  



   گلستان شناسه مسيرهاي عمومي گردشگري استان                             

  

 يريزي و توسعه گردشگري داخل دفتر برنامه

 شگريمعاونت گرد

  
:كيلومتر به فاصله  آبشار لوه  :مقصد  گنبد  :مبدأ  نبدگ  :مسير  50  

  جاده اي  :نوع دسترسي  0764  :كد مسير  يك  :  روز بهمدت  تمام فصول: سفرزمان پيشنهادي

  
  گنبد، مينو دشت، گاليكش، روستاي لوه  :ها و شهرهاي اصلي مسير مكان

  قابوسبرج   :فرهنگي

  )منطقه جنگلي(تنگه چهل چاي   :طبيعي

 اصلي و هاي مكان

هاي پيراموني  جاذبه

  مسير طول 
  مجموعه ورزشي سواركاري گنبدكاووس  :ساير

    :فرهنگي

  هاي مقصد جاذبه  مجموعه آبشار لوهپارك طبيعت جنگلي لوه،   :طبيعي

    :ساير

  
   مجتمع بين راهي  مركز اسكان موقت                    متل          مهمانپذير      مان آپارت هتل                 هتل 

                پايانه         هنآه راايستگاه            فرودگاه                ي كباب    رستوران                فروشي اغذيه 

   فوريت پزشكي           درمانگاه        بيمارستان             نمازخانه        پمپ بنزين           پمپ گاز  

امكانات و تسهيالت 

  مسيرطول 
خود پرداز       باجه          رساني ر اطالعدفت        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 

  
     مقصدمحصوالت و توليدات

  
  

  مالحظات
  

  .از امكانات روستايي مي توان استفاده كرد كيلومتري جنگل و آبشار لوه روستاي لوه واقع شده 3در فاصله 

  


