
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

حیشت  ّا جادُدًیا سفش وٌن، چْاس وطَس سا فتح وشدُ ٍ اص دیذى  ماطوِ تِ تسیاسی اص ً ام داضتِآى سا  ضاًسسال اخیش هي  5  دس طی

 .ّا خاسج اص خط دیذ ٍالعاً ضگفت آٍس است  یا پطت ووشتٌذ وٍَُ دس افك  ّا جادُ. هحَ ضذى ام ضذُصدُ 

وِ دس اداهِ   ییّا ًوًَِد وِ تسیاس حیشت آٍس ٍ الثتِ خطشًان ّستٌذ. دًیا ٍجَد داس ماطتشای سفش وشدى دس توام ً یضواس یت یّا جادُ

تا ایي  ،لشاس دّن ًیض سا دس اختیاس دیگشاى نیّا تجشتِ خَاّن یهام ٍ   است وِ هي اص ًضدیه هطاّذُ وشدُ  ییّا جادُخَاّیذ دیذ تٌْا آى 

ّطتویي جادُ هَجَد  ًیض ّا وٌجىاٍ ضَیذ. تصَیش فَق  اهیذ وِ ضوا ّن ًسثت تِ دیذى ٍ تجشتِ ایي ّیجاًات دس پطت پیچ ٍ خن وَُ

 !دس ایي لیست است

  



 

 کالیفرنیا ،BIG SUR در واقع ،PACIFIC COAST بزرگراه/  1 شماره جاده -1

 

سفش وشدى داسد، اها  شاسص (Los Angeles) آًجلس لس تا (San Francisco)ساًفشاًسیسىَ جادُ اص  ول.  یه جادُ والسیه آهشیىایی

 .اداهِ تذّیذ BIG SURّا هحذٍد است، حذالل سفشتاى سا تا  اگش ٍلتتاى تشای سفتي تِ ّش یه اص ایي همصذ

 ولشادٍ ،ASPEN دس ٍالع ،INDEPENDENCE گزسگاُ/  ۲2 ضواسُ تضسگشاُ -2

 



 

ل صیگضاي صدى اص هیاى اعثَس خَاّیذ ًوَد ٍ خَد سا دس ح یا لاسُاص هشص تیي  ،فَت 12،000سفش دس ایي جادُ تا طَل تیص اص  ٌّگامدس 

 .خَاّیذ یافت Forkدسُ  یّا لثِتضسي ٍ  یّا صخشُ

3- RUTA 5 / ُتضسگشا PAN-AMERICAN، ضیلی دس ٍالع 

 

طَیلی اص ایي تضسگشاُ سشاسش  یّا تخص. دس ٍالع ٌَّص ذیًوا یهاص للة وَیش تضسي ضیلی عثَس  American-Panهایلی  2000تضسگشاُ 

ت دس ایي جادُ خطي لطعاً تشای عثیطًاب   پَضیذُ اص خان است. ایي سفش هوىي است ضوا سا واهال خستِ ًوایذ، اها تجشتِ ایي صیثایی

 خَاّذ تَد.وٌذ ضاسص یا جادُّش هسافش 

 یلیض ،LOS ANDES دس ٍالع ،PASO INTERNACIONAL LOS LIBERTADORES جادُ -4

 



 

فَت. هشالة تاضیذ حَاستاى پشت  10،500هیاى دٍ وطَس ضیلی ٍ آسطاًتیي تِ طَلی هعادل  Andesثش وَّستاًی ٍالع دس عیه ه

 .ّای خطشًان داسد  صیشی تٌذ ٍ پیچاسش 2۲ًطَد، صیشا ایي جادُ  Andesحیشت آٍس  یّا یًاّوَاستواضای 

 پشٍ ،MACHU PICCHU دس ٍالع ،HIRAM BINGHAM جادُ -5

 

س سیىلت دسست َتَه هی توام ایي هسیش سا ًذاسیذ، تا یپیادُ سٍتِ ًظش هي تْتش است ایي جادُ سا پیادُ تشٍیذ. یا تْتش اص آى، اگش ٍلت 

فشی است سییذ. دس ّش صَست، ایي اهستمین حشوت ًو سیشهیه دس  ،جادُ یّا خنعثَس اص پیچ ٍ  یجا تِتِ للة ایي وَّستاى سفتِ ٍ 

 .وِ ًفس سا دس سیٌِ تاى حثس خَاّذ وشد

ٍ   عیظش طثیاًیض هطَْس است. ایي هىاى سشضاس اص هٌ Maoriدس  «سشصهیي اتش سفیذ طَیل»یا  Aotearoa ِوِ ت -ٍ اوٌَى ًیَصیلٌذ  

 ّا جادُ. الصم تِ روش است ایي ام ًوَدُهي ایٌجا تِ طَس خالصِ سِ جادُ استاًذاسد آى سا اًتخاب  وِ ٍ صیثا است ذیعّای ت  چطن اًذاص

 .ساعت اص ّن فاصلِ داسًذ 3دس حذٍد 

  



 

6- MAKARORA - ُجاد LAKE HAWEA، دس ٍالع WANAKA، ًلٌذیَصی 

 

تِ  ًیض ّوَاس ٍ خطي جضایش جٌَتی ٍ اص آًجا ادس وٌاس دسیاچِ تِ سَاحل ً Wanakaتا ضىَُ وَچه ٍ ایي جَاّش ضوا سا اص ضْش 

 خَاّذ تشد.هطَْس آلپ جٌَتی  یّا خچالی

 لٌذیَصیً ،WANAKA CONNECTOR تا QUEENSTOWN اص ،CROWN RANGE جادُ -7

 



 

ضك تشف ّستیذ، ایي جادُ ضوا سا تِ ااگش ع .Wanakaتا  Queenstownتشیي هسیش اص   دس ًیَصیلٌذ ٍ سشیع  تشیي جادُ اصلی  هشتفع

 .س دیذى سا داسداتیه حذالل تشد وِ ٍالعاً اسصش    هی Cardrona  ٍTreble Cone یّا گشدضگاُ

 لٌذیَصیً ،TE ANAU دس ٍالع ،MILFORD جادُ -۲

 

  Sound Milford the تٌْا ساُ سسیذى تِ Milfordتش سٍی سیاسُ صهیي است. جادُ  ّا هىاىتشیي   اص ضگفت آٍس یىیایي جادُ احتواال 

ٍ ضوا دس توام طَل هسیش  وٌذ یهعثَس  ّا جٌگلپَضیذُ اص تشف ٍ  یّا پٌِْ، ّا سٍدخاًِّا ٍ  تطاسآاست. ایي جادُ وَّستاًی اص هیاى 

اص   دس یىی آتی یّا خَنٍ  ّا يیدلفتا وایان دس وٌاس   ًیایمشاتَاًیذ سفشتاى سا تا ل هطغَل عىس تشداسی خَاّیذ تَد. دس آخش ًیض هی

 .آتی جْاى تِ اتوام تشساًیذ یّا پٌِْصیثاتشیي 

تذاًن تشًاهِ تعذی  ضَم یهدس لیست هماصذ تعذی سفشتاى لشاس گشفتِ است؟ خَضحال  ّا جادًُظشتاى چیست؟ آیا ّیچ یه اص ایي  

ْا سا شدُ ایذ ٍ هعتمذیذ ها ّن تایذ آًعثَس و ّا آىوِ دس سفشتاى اص   ییّا جادُاص   ییّا عىسسفشتاى تِ وجا خَاّذ تَد ٍ دٍست داسم 

 .تجشتِ وٌین، تشاین تفشستیذ

تشای وسة   حیشت اًگیض ٍ پش هاجشا یّا جادُهختلف دًیا سا آغاص وشدُ ٍ اص  ًماطاوٌَى اًگیضُ سفش دس ضوا ایجاد ضذُ است. سفشتاى تِ 

 ذ.جذیذ دیذى وٌی یّا تجشتِ

 

http://exploreinspired.com/3-amazing-milford-sound-experiences/

