
اجاره ویال در رامسر : برای اجاره ویال در رامسر دو گزینه ویالی ساحلی و ویالی جنگلی پیش رو دارید ابتدا مشخص 

کنید کدام منطقه بیشتر به شما آرامش می دهد. اجاره ویال در رامسر دارای تنوع زیادی است و گزینه های زیادی برای 

جاذبه ی طبیعی دریا و جنگل را در بر دارد و باعث زیبایی دو چندان اقامت در رامسر پیش روی شماست. شهر رامسر دو 

آن شده است، بسیاری از گردشگران در فصل تابستان به مناطق ییالقی و خوش آب و هوای رامسر می روند. ویال ها در 

. قیمت اجاره ویال رامسر به دو دسته ساحلی و جنگلی تقسیم می شوند البته برخی از ویال ها شامل هر دو مورد می شود

در رامسر با توجه به منطقه و امکانات آن متفاوت است ، به طور مثال اجاره ویال ساحلی استخر دار در رامسر از شبی 

هزار تومان ، همچنین اجاره ویال در بام  700هزار تومان شروع می شود و اجاره ویال الکچری در رامسر از شبی  250

م رامسر قیمت های باالتری نسبت به مرکز شهر دارند. در بین ویال های داخل شهری رامسر رامسر و اجاره ویال در کتال

هزار تومان در تعطیالت  200قیمت اجاره ویال در بلوار کازینو رامسر با توجه به اینکه ساحلی محسوب می شود از شبی 

در مناطق مختلف با قیمت های متفاوت و ویال در رامسر  80شروع می شود. مجموعه گلستانی ها با دارا بودن بیش از 

 .ساعته می باشد 24امکان رزرو ویال در رامسر در خدمت شما و پاسخگوی سواالت شما به طور 

 اجاره سوئیت در رامسر

های تفریحی و توریستی است. از تنوع بی حد جاذبه های گردشگری ایران قرار دادهآنچه رامسر را در فهرست بهترین

طرفی با مناظر دریا و ساحل رامسر مواجه هستیم و از طرف دیگر طبیعت بکر و زیبای کوهستان و جنگل را در اختیار 

اجاره ویال  تواند شما را به بهترین نحو سرگرم کند. باها در این منطقه آنچنان باالست که میداریم. خوشبختانه تنوع دیدنی

راهی این شهر دیدنی شوید. سوئیت های موجود در رامسر قیمت های پایین تری نسبت به ویالهای ساحلی دارند  در رامسر

 .و همچنین دسترسی آنها به مرکز شهر ساده تر است

 اجاره آپارتمان لوکس در رامسر

دانند. از این رو با اجاره آپارتمان لوکس در رامسر همه مردم ایران شهرهای شمالی را برای سفر بهترین انتخاب می

کنند. برای بازدید از تمامی این مناطق دیدنی رامسر نیاز به ه میخودشان را برای سفر به این شهر رویایی و سرسبز آماد

محلی برای اسکان خواهید داشت. پس با اجاره آپارتمان لوکس در رامسراز طریق وب سایت گلستانی ها ، پیش از حرکت 

ای رامسر محسوب جز بهترین ه بلوار کازیو و چهارصد دستگاه از محل اقامت خود مطمئن شوید. آپارتمان های موجود در

 .می شوند

 اجاره شبانه خانه در رامسر

بسیار عالی است. رامسر، با بیشه های سرسبز، آب و هوای لطیف، دریای آبی زیبا، و سایر  اجاره خانه شبانه در رامسر

 .از بهترین گزینه های سفر به شمال است… امکانات تفریحی نظیر: تله کابین رامسر، پارک های ملی، جواهرده و

اجاره خانه  با .اجاره خانه شبانه در رامسر که مناسب تعداد، احوال و شرایط شما باشد، دغدغه ی هر سفر محسوب می شود

هستید، با استراحتی شبانه و شیرین در محیطی امن و عالی، از … ، زمانی که خسته از رانندگی، گردش وشبانه در رامسر

جلوگیری نمایید. گلستانی ها امکان استفاده شبانه از ویال در رامسر را در مدت خطرات احتمالی سفر و رانندگی خواب آلود 

 .زمان کوتاه و برای رفع خستگی برای همه هموطنان فراهم کرده است

  اجاره ویال در کتالم رامسر

ها را در خودش جای داده و یک ت با مناظری بکر و فضایی آرام. شهری که بهترینای ساحلی اسکتالم و سادات شهر منطقه

های خاص و دیدنی این منطقه محسوب دهد. کتالم و سادات شهر از شهرستانی کامل را در اختیارتان قرار میمجموعه

های ای از جاذبهو با مجموعههای مازندران حال و هوای خاص خودش را دارد شود. این شهرستان هم مانند دیگر بخشمی

به  با اجاره ویال در کتالم رامسر .کوچک و بزرگ میزبان مهمانان و گردشگران مشتاقی است که به این شهر وارد می شوند

 30های تفریحی شهرهای اطراف را در اختیار دارید. تعداد ویالهای ما در این منطقه بیش از طبیعت مازندران و جذابیت
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 200هر کدام با توجه به امکانات قیمت متفاوتی دارند اما به طور معمول قیمت اجاره ویال در کتالم رامسر از  ویال است که

 .هزار تومان شروع می شود

 اجاره سوئیت ارزان در رامسر

، اجاره  اجاره سوئیت ارزان در رامسر منظور از سوئیت ارزان ، سوئیت های کثیف و دور از شهر نیست، منظور از

 .ئیت با امکانات محدود تر و کمی کوچک تر استسو

آغاز کنید. این فرایند از طریق سامانه گلستانی ها به صورت آنالین انجام  اجاره سوئیت ارزان در رامسر سفر خود را با

های خواهد شد و خیال شما را از بابت دسترسی به یک اقامتگاه مناسب راحت خواهد کرد. در قدم بعدی لیستی از جاذبه

 .طبیعی و تفریحی منطقه تهیه کنید. ماجراجویی خود را از سطح شهر آغار کنید

تواند لذت بخش و دلنشین باشد. سری به تله های سنتی میها و رستورانهای شهر , بازار رامسر، خیاباندیدنی بازدید از

می توانید هزینه زیادی را صرفه  اجاره سوئیت ارزان در رامسر کابین رامسر بزنید و از مناظر جنگل و دریا لذت ببرید. با

باید خیلی گران باشد و  اجاره ویال در رامسر دنی ببرید. البته گمان نکنید کهجویی و لذت بیشتری از سفر خود به این شهر دی

 .هزینه شما در این شهر بسیار زیاد است. شما می توانید با در نزدیکی دریا ارزان ترین ویالها را برای اجاره داشته باشید

  ویال در رامسر کنار دریا قیمت اجاره

سفر را می توانیم از لذت بخش ترین قسمت های زندگی خودمان به شمار  .شما کسی را میشناسید که از سفرکردن لذتی نبرد

 .برای ما مشکل نباشد اجاره ویال در رامسر آوریم. البته اگر

یعت بکر شمال پناه ببریم، اولین سوالی که به زمانی که تصمیمی می گیریم کوله بار سفر خودمان را حاضر کنیم و به طب

برای شما در اولویت  اجاره ویال رامسر ، من کجا اقامت کنم؟ به همین منظوراقامت در رامسر ذهنمان خطور می کند برای

سر اقدام کنید. لذت سفر به رام اجاره ویال در رامسر قرار می گیرد. پس تالش می کنید تا قبل از هر گونه حرکتی برای

بسیار هیجان انگیز است و یکی از آن دسته از شهرهای شمالی است که قطعا شما را وادار می کند که بار دیگر به این شهر 

 .سری بزیند

باید هزینه های گزافی پرداخت کنید. این شهر نیز دارای ویالهای ارزان قیمت تا  اجاره ویال رامسر گمان نکنید که برای

ام لذت اجاره ویال در رامسر نزدیک بودن به آب است. جایی که شما تمام کوچه های شهر را منتهی الکچری می باشد. اما تم

 .به دریا می بینید و آرامش محض را در این شهر احساس می کنید

 

 اجاره ویال الکچری در رامسر

دارای  از ویالهای استفاده کنند که اقامت در رامسر تعدادی از مسافرین عالقه دارند که زمانی به سفر می روند برای

استفاده می  اجاره ویال الکچری در رامسر از گزینه اقامت در رامسر امکانات بی نظیری باشد. برای همین منظور برای

 .بسیار جذاب و لذت بخش می باشد اجاره ویال لوکس در رامسر .کنند

 اجاره ویال در رامسر با استخر

ویالهای استخردار در  اسم ویالهای استخردار که میان میاید همه در ذهن خود شمال کشور را تداعی می کنند. بله اکثر

کشور می باشند. بیشتر شهرهای ساحلی در شمال دارای ویالهای استخردار می باشند. امکانات این ویالهای بسیار  شمال

 .عالی می باشند و در به صورت ویالی یک خوابه , دو خوابه و دوبلکس ساخته می شوند
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بدانیم. فرق  اجاره ویال استخردار در رامسر به همین دلیل می توانیم یکی از امکانات منحصر به فرد در سفر به رامسر

اجاره ویال استخردار در  ندارد زمستان باشد یا تابستان، گرم باشد یا سرد. مهم این است که از این سفر لذت ببرید. برای

 .در دو نوع استخر سرپوشیده و استخر رو باز ارائه می شوند و بسته به نوع سلیقه ی شما انتخاب می گردند رامسر

 اجاره ویال در رامسر

 اجاره ویال ارزان در رامسر

بسیار مهم است. در سفر داشتن یک اقامتگاه  در رامسراجاره ویال رزان  برای همه کسانی که قصد سفر به رامسر دارند

اجاره ویال  ارزان بسیار ضروری است و می تواند تا حدی هزینه های اضافی سفر را کاهش دهد و شما می توانید برای

 .با ما همراه باشید ارزان در رامسر

 اجاره ویال جنگلی در رامسر

مال فکر می کنیم، لذت شنا، قدم زدن در ساحل، و نفس کشیدن در ، لذت بخش است. وقتی به ش اجاره ویال جنگلی در رامسر

تصور کنید به رامسر خوش آب و هوا، سفر کرده اید و  اجاره ویال جنگلی در رامسر .جنگل، قلبمان را به تپش می اندازد

لند و سبزه های ، اقامت دارید. ویالیی خوش ساخت، در دل جنگلی زیبا، پوشیده از درختان بویال جنگلی در رامسر در

براق. ویالیی که پاکیزه و مرتب است و امکانات مورد نیاز برای سرگرمی، آشپزی، و رفاه شما را دارد. چه چیزی می 

 باشد؟ اجاره ویال جنگلی در رامسر تواند هیجان انگیزتر از

 اجاره ویال روزانه در رامسر

اجاره ویال روزانه در رامسر دارای مزیت های زیادی است. این ویالها بهترین گزینه برای خانواده های می باشد که تعداد 

و دارای امکانات اولیه کافی می باشد و همچنین بدون مزاحمت  نفرات آنها زیاد است و به صورت خانوادگی سفر می کنند

ویال روزانه در رامسر شما هزینه زیادی را پرداخت نخواهید  ویال دربست در اختیار شما می باشد. همچنین برای اجاره

 .کرد

 ه ویال ساحلی در رامسراجار

اجاره ویال  .به دنبال گزینه های خوبی هستید اجاره ویال در رامسر زمانی که قصد سفر به رامسر را دارید طبیعتا برای

قیمت  می تواند برای شما لذت بخش تر از اجاره ویال در رامسر باشد.اما به این نکته توجه داشته باشید که ساحلی در رامسر

 .می باشد اجاره روزانه ویال در رامسر کمی بیشتر از احلی در رامسراجاره ویال س

 شماره تماس اجاره ویال در رامسر

و کیفیت عالی. شما میتوانید تنها با تماس با شماره  رامسر با بهترین قیمت در ویال روزانه و شبانه سوئیت آپارتمان اجاره

 .بهترین ویالهای دربستی و استخردار را با امکانات عالی رزرو نمایید 09114481870

 اجاره خانه باغ در رامسر

ای چوبی وسط جنگل اقامت داشته باشید یا در خانه باغ با تمام خواهید یا ساحلی؟ دوست دارید در کلبهویالی خانه باغ می

های سفر امکانات رفاهی؟ ویالیی لوکس در رامسر نظر شما را جلب خواهد کرد یا یک ویالی مقرون به صرفه که هزینه

ی دریا در ویال ساحلی رامسر یک ویالی استخردار در رامسر لحظات خود را د؟ دوست دارید با منظرهشما را کاهش ده

 سپری کنید؟



 قیمت اجاره ویال در رامسر کنار دریا

، در روزهای عادی، تعطیالت به صورت دقیق در سایت قرار گرفته شده. بعضی ویالها با قیمت ویال اجاره ای در رامسر

ین میزبان و مهمان، اجاره داده می شوند. قیمتها با توجه به پاکیزگی، نو سازی، امکانات رفاهی، تفریحی شرایطی توافقی ب

 .و زیبایی ویالها منصفانه و مناسب است

 اجاره ویال در رامسر بلوار کازینو

بان های رامسر است که شما می توانید در آن قدم بزنید و از دیدن آن لذت ببرید. اما هیجان بلوار معلم یکی از زیباترین خیا

اجاره ویال در  ویالیی در نزدیکی بلوار کازینو پیدا کنید. با , اجاره ویال در رامسر زمانی آغاز می شود که شما بتوانید برای

ه می توانید بدون هزینه ای برای پیاده روی به این بلوار بروید و یک تیر و دو نشان زده اید. اول اینک رامسر بلوار کازینو

 .دوم اینکه با فاصله بسیار کمی خودتون را در نزدیکی دریا پیدا خواهید کرد

 اجاره سوئیت در رامسر کنار دریا

کنار دریا برای اکثر افراد جزو اولویت های سفر و بسیار دوست داشتنی است. یکی از  اجاره سوئیت در رامسر

 .اه رفتن در ماسه های طوالنی کنار ساحل بوده استماندگارترین لحظات ما از ساحل شنیدن صدای زیبای امواج و ر

داشتن یک ویالی رویایی در این اتمسفر می تواند شما را به دور از شلوغی های شهری به آرامش لذت بخش برساند. 

های ویالهای کنار دریا تقریبا به امکانات شهری دور نیستند و همچنین در فصل های پاییز و زمستان به جاده ها و خیابان 

 .اصلی نزدیک هستند

 اجاره ویال در رامسر

 توصیه های کاربردی درباره اجاره ویال در رامسر

اجاره ویال در رامسر یعنی زندگی در دل طبیعت، تنفس از بهترین اتمسفر و تمدد اعصاب بعد از کار و زندگی در شهر 

رامسر از شهر های استان مازندران است که به عروس ایران معروف است. این تشبیه از واقعیت دور نیست،  های شلوغ. 

از سوی دیگر به دریای خزر متصل است. برای اجاره ویال و کلبه  زیرا رامسر از یک سو به جنگل های سر سبز و بکر و

چوبی در رامسر، قطعا تصمیم درستی گرفته اید. اما برای اینکه در رزرو ویال در دردسر نیفتاید و فرصت تفریح را از 

 آشنا شوید.  اجاره ویال در رامسرندهید باید توصیه هایی را به شما بکنیم. در ادامه با این توصیه ها برای 

همه برای گذراندن یک تعطیالت در سکوت و استفاده از آرامش طبیعت به اجاره ویال در دل طبیعت اقدام می کنند. برای 

 اجاره ویال در رامسر باید نکاتی را در نظر بگیرید.

ه ها سخت تر است. اجاره ویال در اطراف روستاها هوای مطبوع تر و طبیعت زیباتری دارد، از طرفی دسترسی به فروشگا

اجاره ویال در مقابل اجاره کلبه چوبی، امکانات بیشتری را در اختیار شما قرار می دهد، اما حس و حال زندگی در کلبه 

 چوبی بی نظیر است.

 با آمادگی کامل وارد ویال شوید

را قبل شروع سفر تهیه کنید، تا در طول سفر  برای اجاره ویال جنگلی سعی کنید مواد غذایی و خوراکی و وسایل های بازی 

 مجبور نباشید مسیر طوالنی تا فروشگاه های سطح شهر را بروید.

 قبل اجاره ویال در مورد مسیر ویال پرس و جو کنید
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معموال ویالهای جنگلی مسیر ماشین رو ندارند، اگر دلتان می خواهید تعطیالت را در ویال جنگلی بگذرانید، اطمینان حاصل 

 انید با ماشین تان مسیر تا ویال را طی کنید.کنید می تو

 آب و هوا را چک کنید!

شمال ایران مخصوصا مازندران و شهر رامسرآب و هوای فوق العاده ای دارند و بعضی از روزهای سال شاهد بارش 

زیادی روی شن باران در آن هستیم. اگر می خواهید در رامسر ویال اجاره کنید و در دریای خزر شنا کنید و ساعت های 

های ساحل بنشینید، قبل آن حتما شرایط جوی را چک کنید. اما اگر در هر صورتی اجاره ویال در رامسر را به تفریحات 

 ویالی خود را رزرو کنید. مجموعه گلستانی هادیگر ترجیح می دهید، به کمک ما در 

 قبل رزرو ویال مسافت را در نظر بگیرید

مسیر را ندارند، هرچند که مسیر تهران تا رامسر تکه ای از بهشت است، اما ترجیح می  بعضی افراد حوصله ماندن در

دهند زمان بیشتری را در مقصد بگذرانند. به این دسته از دوستان توصیه می کنیم، ویالهای موجود در مسیر تهران به شهر 

این کار را به ما دهند. اگر زمان زیادی ندارید، رامسر یا ویالهایی که با جاده فاصله زیادی ندارند را مورد بررسی قرار 

 بسپارید.

 اجاره ویال جنگلی یا ویال ساحلی ؟

اگر در سفر به رامسر به دنبال آرامش هستید به شما توصیه می کنیم به اجاره ویالی ساحلی فکر نکنید، سواحل رامسر از 

ا درک نخواهید کرد. از طرفی اجاره ویالی جنگلی شلوغ ترین مکان های رامسر است. با اجاره ویال در سواحل سکوت ر

 گزینه مناسب و عالی برای شماست برای فرار از شلوغی.

 قبل اجاره ویال امکانات ویال را چک کنید

وسایل آشپزخانه در چه حد است؟ پتو و متکا به اندازه کافی وجود دارد؟ چه   امکانات ویال را قبل رزرو کردن چک کنید.

 د با خود ببرید؟ از پرسیدن این سواالت قبل پرداخت هزینه خجالت نکشید.وسایلی را بای

 از پرداخت هزینه اضافه جلوگیری کنید!

در حین رزرو ویال ذکر کنید که چند نفر هستید. اگر ویال را برای پنج نفر رزرو کردید و در روز بعد نفر ششمی به شما 

 اضافه شد، باید هزینه اضافی بپردازید.

 ک شناسایی وارد ویال شوید!با مدار

اگر ویالی خود را اینترنتی رزرو کردید، بهتر است مدارک شناسایی همراهتان باشد. بعضی از صاحبان ویال در صورت 

داشتن مدرک شناسایی ویال را تحویل می دهند. توجه به این نکته ضروری است که بعضی از ویال ها داشتن مدرک 

 ند.محرمیت زوجین را الزم می دان

 قوانین ویال را بخوانید!

هر ویالیی مانند هر خانه ای قوانینی دارد. قبل از پرداخت هزینه قوانین ان را بپرسید. شاید راه رفتن با کفش در خانه برای 

شما امری طبیعی باشد اما در ویالی اجاره ای این اجازه را به شما ندهند. یا ممکن است شما تصمیم به برگزاری جشن تولد 

 وستانه داشته باشید. همه این مسائل باید از قبل با ویال هماهنگ شود تا دشواری پیش نیاید.د



 گران ترین ویالهای شمال کدام اند؟

اجاره ویالهایی که فاصله کمتری با دریا و ساحل دارند، گران تر است. از طرفی سواحل دریا همیشه شلوغ و پر از مسافر 

است. مخصوصا در شهر های متل قو و چالوس که از شلوغ ترین شهرهای مازندران هستند. شلوغی همیشگی برای اجاره 

بر گران بودن ویال ساحلی، آرامش شما تضمین نشده است راه رفتن روی  ویال ساحلی، بر قیمت ان هم تاثیر گذاشته و عالوه

شن های ساحل و نشستن و تماشا کردن غروب آفتاب می تواند بخشی از سفر شما باشد. با اجاره ویال جنگلی آرامش را به 

 آغوش بکشید و قدر لحظه لحظه زندگی در ان را بدانید.

 است؟ آیا اجاره ویالی ارزان در رامسر ممکن

ویالهایی که در شمال اجاره داده می شوند از نظر امکانات شرایط مختلفی دارند. بعضی از ویالها استخر، میز بیلیارد و 

تجهیزاتی که باعث گرانی اجاره ویال می شوند را دارند. اما اجاره ویالی ارزان در رامسر ممکن است. با شنیدن نام ویالی 

داشتن امکانات در نظر همه ما تداعی می شود. اما ویالهایی که از مسیر جاده دور هستند و ارزان، ویالهایی کثیف و بدون 

یا از فروشگاه ها فاصله بیشتری دارند ممکن است قیمت پایین تری داتشه باشد. شما می توانید با فراهم کردن مواد غذایی 

از طرفی با اجاره ویالهای جنگلی از طبیعت سر طول سفر قبل از رفتن به ویال، در هزینه های خود صرفه جویی کنید. 

 سبز و بکر و هوای تمیز و تازه بهره مند می شوید.

اگر قصد گذراندن تعطیالت اخرهفته یا نوروز را در رامسر دارین قطعا از بهترین تصمیم هاست. اما گاهی در سفر 

. برای اینکه این اتفاق برای شما نیفتد، توصیه هایی مشکالتی پیش می آید که تفریحاتی که کردیم را از دماغمان در می آورد

، زیبایی سفر را دو چندان خواهد کرد. اگر هنوز  اجاره ویال در رامسرکه در باال گفتیم را جدی بگیرید. در هر صورت 

الزم، بهترین ارتباط بگیرید تا با راهنمایی های  مجموعه گلستانی ها برای اجاره ویال اقدامی نکردید با مشاوران ما در

 انتخاب را بکنید.

 جاهای دیدنی رامسر

 صدرنشین زیباترین روستاهای ایران –جواهر ده 

نام این روستا به تنهایی می تواند به شما بفهماند که جای درستی را انتخاب کرده اید. در ابتدای مطلب توضیح دادیم که جاذبه 

های گردشگری رامسر باعث شده اند تا به رامسر عنوان عروس شهرهای شمال ایران داده شود، اما حاال می خواهیم 

 .تبگوییم که چرا نام این روستا جواهرده اس

همانطور که جواهر می تواند باعث زیبایی شود، روستای جواهرده نیز مانند جواهری است که گردشگران خارجی و داخلی 

روستای جواهرده یکی از مکان های دیدنی اطراف رامسر به شمار می رود و .را برای بازدید از رامسر جذب می کند

 .دقیقه است ۳۰فاصله آن تا شهر تنها 

 امسر در جواهردهاجاره ویال ر

ست. مسیر خود را با بازدید های این منطقه ااز دیگر مناظری که در رامسر انتظار شما را می کشد طبیعت بی نظیر جنگل

های مرتفع و باغات خود معروف است و از روستای زیبای جواهرده ادامه بدهید. این روستا به آّبشارهای پر آب، کوهستان

 اجاره ویال رامسر ین نحو سر شوق بیاورد. ناگفته نماند که این روستا یکی از بهترین مناطق جهتمی تواند شما را به بهتر

 .است و عالقه مندان خاص خود را دارد در جواهرده

 تله کابین رامسر



 .تفاوت و جذابیت این تله کابین را در نگاه اول پیدا میکنید! بله؛در کمترین زمان از ساحل به نوک قله برسید

ه برند های معتبر، شهر تله کابین رامسر از ساحل شروع می شود و به قله کوه ایلمیلی می رسد. در این مجموعه شما ب

 .بازی، رستوران و پالزا، کافه و همچنین هتل زیبای بام سبز دسترسی خواهید داشت

 بوستان جنگلی صفارود

های گردشگری ، قرار دارد که از جاذبه«بوستان جنگلی صفارود»کیلومتری از مسیر جواهرده به رامسر،  ۹ی در فاصله

 .رودشمار میطبیعی در شهرستان رامسر به

، نام دیگر «معدنآب»ی گردشگری در دل دره، در مجاورت رود صفارود و در بخش پایینی جاده واقع شده است. این منطقه

فروردین  ۱۳های محلی هنگام آل برای گردهمایی خانوادهداشتنی است که مکانی ایدهاین بوستان جنگلی زیبا و دوست

 .شودمحسوب می

 آب گرم سادات محله

جود امالح های آب گرم این شهرستان است که به دلیل وهای گردشگری طبیعی در شهرستان رامسر، چشمهاز دیگر جاذبه

کیلومتری این  ۵ی معدنی در سراسر کشور معروف است. آب گرم سادات محله یکی از مناطقی است که در فاصله

های درمانی و دارویی، همواره میزبان های گرم معدنی با ویژگیمندی این ناحیه از آبشهرستان قرار گرفته و به دلیل بهره

 .ستجمع زیادی از گردشگران داخلی و خارجی ا

 جنگل دالخانی

جنگل دالخانی یکی از معروف ترین جاذبه های طبیعی رامسر است و برای جنگل بکر و تمیز، لذت فوق العاده رانندگی در 

 .میان درختان انبوه و زیبایی بی حد و حصر خود در چهارفصل سال مشهور شده است

گل می گذرد. همچنین در انتهای جنگل دالخانی چند روستای توریستی و راه دسترسی به سد میجران نیز از جاده این جن

 .بسیار زیبا مانند گرسماسر، جنت رودبار و ... قرار دارد

 دریاچه قو جواهرده رامسر

دریاچه قو رامسر که توجه بسیاری از گردشگران را به خود جلب کرده است در نزدیکی روستای جواهرده قرار دارد. این 

 .دریاچه فوق العاده زیباست که با توسعه یک برکه کوچک و با تالش بخش خصوصی تشکیل شده است

جواهرده رامسر یک دریاچه مصنوعی است که محیط تفریحی با اهداف گردشگری توسعه داده شده و جزو جاهای  دریاچه

دیدنی رامسر محسوب می شود. جاده جواهرده بسیار پر پیچ و خم است اما بسیار زیبا و شما را به مقصدی تماشایی می 

 .رساند

 پل عابر پیاده معلق رامسر

اگر اهل هیجان و آدرنالین هستید پل معلق عابر پیاده را تجربه کنید، از آن گذر کنید و خودتان را به قسمت دیگری از 

فاع آن، یک عبور مهیج و لذت بخش را برایتان مجموعه بزرگ تله کابین رامسر برسانید. تکان هایی که پل می خورد و ارت

 .فراهم می کنند

 منطقه ییالقی گرسماسر



قرن دارد و در بین  10ییالقی گرسماسر از دیگر جاذبه های گردشگری طبیعی در رامسر است که قدمتی بالغ بر  منطقه

 .گردشگران از محبوبیت و شهرت بسیاری برخوردار می باشد

 40گرسماسر در واقع روستایی با طبیعتی بکر و دلچسب پر از جاذبه های گردشگری متنوع می باشد که در فاصله ی 

هزار متر است و تحت تاثیر اقلیم کوهستانی قرار دارد و  2ومتری از غرب رامسر مقرر است. ارتفاع روستا از دریا کیل

 .همین امر موجب شده تا زمستان این روستا بسیار سرد و تابستان آن معتدل و خنک باشد

چ روستا و خانه های قدیمی آن، نمای این روستا با بافت مسکونی در شیبی مالیم قرار گرفته است، کوچه های پیچ در پی

 .بسیار زیبایی از معماری سنتی و ساده به روستا بخشیده است

 عمارت کاخ مرمر رامسر

هزار  60متر در یک باغ با مساحت  600( با مساحتی در حدود 1316عمارت کاخ مرمر رامسر در دوران پهلوی )سال 

متر ساخته شده و یکی از منحصر به فرد ترین باغ های ایران از نظر تنوع گونه های گیاهی است که اولین نهال های 

 .ح شده و گونه های گیاهی متفاوت و نایاب خارجی در آن کاشته شده استمرکبات اصال

های ستون سنگی بزرگ خوش تراش، ببر سنگی، مجسمه 4های زیبا و سقف بسیار دیدنی با عمارت کاخ مرمر دارای جلوه

های زیبا و آثار بریهای استادانه ، گچهای نفیس، کریستال، منبت کاریبرنزی و مرمری، تابلوهای نقاشی عتیقه، فرش

 .باشدهنرمندان بزرگ ایران و جهان می

سال مصادره و متروک بود در نهایت تبدیل به کاخ موزه مرمر شد و اکنون در میان جاهای دیدنی  22کاخ مرمر رامسر که 

 .رامسر با نام تماشاگه خزر نیز شناخته می شود

 عصر 16صبح الی  9ساعت   : ساعت بازدید کاخ مرمر رامسر

 بلوار معلم رامسر

بلوار معلم رامسر که در دوران پهلوی ساخته شده است مانند کمربندی دریا، کوه و جنگل را به هم وصل می کند. در زمان 

 .تر ها به آن بلوار کازینو نیز می گویندهای قدیم در انتهای این بلوار کازینو قرار داشته و به همین دلیل قدیمی

انقالب نامش به بلوار معلم تغییر کرد. بلوار معلم و در انتهای این بلوار هتل  ساخته شد و بعد از 1310این بلوار در سال 

 .قدیم رامسر هر دو از جاهای دیدنی رامسر هستند که قدمت نسبتا زیادی دارند

 

 


