
 انـتـسـه ویـاچـر و دریـره سـروستای بروزه، 2پیشنهاد سفر 

 
 تپاییز زیبا و عروس فصل هاس

 تبرگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاس

 تخش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاس

   . ..هاست قصه فصل  هرچه خواهی آرزو کن ُ فصل

 

 



 با توجه به شرایط آب و هوا و تغییر کردن جای فصل ها، بهترین فرصت ها را برای دیدن پاییز از دست ندهید!

با طبیعت بکر و زیبایی روبه رو خواهید شد که در هر فصلی زیبایی خاص خود را دارد، برنامه سفر پیش رو در 

نقاشی شده اند. برای رسیدن به روستای بره سر و در دل طبیعت درختان  برگ های زیبای مخصوصا در پاییز که 

 ی مقصد، مسیر نیز بسیار زیباست!مسیر وجود دارد. به غیر از زیبایی هاچه ویستان دو دریا

 رشت-د اتوبان قزوینواراین مسیر آسفالت می باشد و انواع خودروهای سواری می توانند عبور کنند. مسیر اول)برای انواع خودرو(:

 54بره سر ) حدود  -توتکابن  ، از سمت شرق شهر رستم آباد مسیر را به سمت جادهدشده و مسیر را تا شهر رستم آباد طی کنی

 ....  وحاجی ده، برارود، سیاه رود ، سندس روستاهای از گذشتن با و کوهستانی و زیبا یدن مسیرتغییر دهید و با طی کر کیلومتر (

توقف در مسیر، عکاسی و لذت بردن از زیبایی بره سر برسید . مسیر جاده از دره ها و کوههای سرسبز و زیبا می گذرد که  روستای به

 های تمام نشدنی منطقه را می طلب!

ا ه غلیط و بعرض کم مسیر و چاله چوله های متعدد، م (:مسیر دوم)طی نموندن این مسیر با خودروهای دو دفرانسیل توصیه می شود

را ادامه دهید تا به لوشان برسید،  رشت -ان قزوین باتو مسیر می شود( شدن توجه به فصل، بارش ها، باعث خطرناک شدن و سخت

 .کیلومتر می باشد 01مسافت ه از داماش تا بره سر جاده ای خاکی ب ،(کیلومتر 54حدود )داماش  وجیرنده  به سمت  لوشاناز 

 

 

 

 



 به رو شما کیلومتر( 5)تقریباً   ستا یه جاده خاکیدر ابتدای بره سر و قبل از ورود به رو رسیدن به دریاچه:

و بکر  ی زیبا دریاچه به رسیدن اما ،باشد می ناهمواری و تند سربالائی دارای مسیر این البتهمی برد، دریاچه سمت

 ستان ارزشش را دارد!یو

 

 

اف رده و آب از کوههای اطآماین دریاچه که بطور طبیعی بر اثر زلزله بوجود  :و منطقه ستانیدر باره دریاچه و

، سخت بودن مسیر دسترسی به دریاچه باعث شده تا سکوت و زیبایی بسیار بکری را در اطراف می شودتامین 

در مراتع و ارتفاعات می توانید پوشانده است. اطراف دریاپه را درختان بلوط،راش و زالزالکدریاچه تجربه کنید.

ت عکاسی کنید،مردم این منطقه به دامداری استصویر زیبای درختان که در دریاچه افتاده ی کنید و از پیاده رو

 نبور داری مشغول هستند،پس استفاده از لبنیات و عسل را از دست ندهید!زو 



 

برای شب مانی و اقامت می توانید از سری به روستاهای اطراف بزنید و خانه های محلی را جهت اقامت  اقامت:

در نظر و محلی مناسب برای برپایی کمپ و چادر زدن می باشد. استاجاره کنید اما محیط اطراف دریاچه تمیز 

رفاهی هست، پس امکانات لازم را مثل آب آشامیدنی، کیسه  داشته باشید که اطراف دریاپه فاقد هرگونه امکانات

 خواب و ... را همراه داشته باشید.
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