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خوش آمدید



به آذربایجان خوش آمدید

جمهوري آذربایجان بزرگترین کشـــور قفقاز در گذرگاه اروپا و آسیاي شمال 
غربی و در کنار دریاي خزر است و پایتخت آن باکو است.

آذربایجان،مشهور به سرزمین آتش،کشـوري با تاریخ شگفت انگیز و میراث 
فرهنگی منحصـر به فرد و اولین کشـور با اکثریت مســلمان است که داراي 

اپرا و تئاتر است.

به لحاظ تاریخی این کشــور جزیی از جماهیر شوروي و ایران بوده است.این 
کشـور در سال 1991  از جماهیر شوروي جدا شده و یک کشـور مســتقل و 
تواناست و امروزه آذربایجان از نظر سیاسی ،اقتصادي جزو کشورهاي رو به 

رشد در جهان میباشد.

جمعیت آذربایجان در سال 2012 حدود 9،125 میلیون نفر بوده و مساحت 
آن 86،600 کیلومتر مربع است و با کشــــورهاي ایران در جنوب،ترکیه در 

غرب،گرجستان در شمال غربی و روسیه در شمال همسایه میباشد.

از لحاظ آب و هوایـــــــی،  جمهوري آذربایجان داراي چندین نوع آب و  هواي 
مختلف  اســـــــــــت. به طوري که از 11 ناحیه آب و هوایی 9 گونه ناحیه در 

آذربایجان وجود دارد.

95 درصد جمعیت جمهوري آذربایجان مسلمان هستند.

زبان رسمی کشـــور ترکی آذربایجانی میباشد.در کنار زبان آذري ،زبان هاي 
روسی،لزگی،تالشی،تاتی و فارسی نیز صحبت میشود.



آشـپزي آذربایجانی شــامل آشــپزي آذربایجانی هاي ایران،جمهوري 

آذربایجان،ترکیه و داغســـتان و نهایتا آذربایجانی هاي گرجســــتان 

است.

گرچه در طی قرن ها،آشـپزي آذربایجانی تحت تاثیر غذاهاي فرهنگ 

هاي گوناگون بوده اســت ولی با این وجود همچنان در نوع خود خاص 

و متنوع است.خیلی از غذاهاي فرهنگ هاي همســــــــــــــایه مردم 

آذربایجان نیز از آشپزي آذربایجانی تاثیر گرفته است.
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در سال 2007 و در نشـســت وزراي فرهنگی 

اعضـــــــــاي سازمان کنفرانس اسالمی باکو به 

عنوان پایتخت فرهنگی اســـالمی براي ســــال 

2009 اعالم شـــــد. در ســـــال 2000 بخش 

قدیمی باکو ایچري شهر بعالوه سـراي شـیروان 

شـــــــــــاهان و قلعه ي دختر به عنوان میراث 

فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده است.

در 30 کیلومتري شــهر باکو، روســـتایی به نام 

سـوراخانی واقع شــده اســت که در آن منطقه 

معبد آتشــپرستی زرتشــتیان به نام آتشــگاه 

وجود دارد. کمی دورتر در فاصــــــــــــــله 60 

کیلومتري شهر باکو در روستاي گوبوسـتان یک 

بناي تاریخـی نادر از فــرهنگ جهانــی، یکــی از 

اولین مراکز تمدن بشـــــري، که در آن 4000 

نقاشی سنگ از انســانها و حیوانات یافت شده 

است.

باکو عالوه بـــر بافت قدیمـــی به علت موقعیت 

خوب کنونی خود شامل بافت معاصربا ساختمان 

هایی مدرن، مراکز خرید، بوتیک ها، سـینماها، 

رستوران ها و هتل هاي مشهور دنیا می باشد. 



باکو
باکو پایتخت و بزرگترین

شهر آذربایجان

باکو پایتخت جمهوري آذربایجان و بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر این کشور است. 

این شهر بر ساحل غربی دریاي خزر در شبه جزیره آبشـــروان قرار دارد و یکی از مناطق نفت 

خیز جهان می باشد. باکو  پر جمعیت ترین شهر قفقاز است. وجود تعداد بسیاري از پارك هاي 

ساحلی و برگزاري برنامه هاي متعدد هنري از جمله موسیقی، تئاتر و اپرا جذبه خاصـی به این 

شهر داده است.

بخش قدیمی شهر باکو ایچري شهر همراه با برج و حصار قلعه شهر به خوبی از سده هاي میانه 

به جا مانده و یکی از آثار ثبت شده در یونســـــــــــکو به عنوان میراث فرهنگی جهانی است. 

جمعیت شهري در ابتداي سال 2009 حدود 2.04 میلیون نفر برآور شده است.



(هتل قدیمی کمپینسکی)

هتل پولمن اتاق هاي شــیک با دکور آذري ســـنتی، 

طبقه چوبی و تلویزیون هاي صـــــــفحه تخت مدرن 

اســــــت. ما به همه         رایگان، بالکن با منظره ي 

زیباي شهر ارائه می دهیم.

رســــتوران زیبا ، یک پارك آبی و یک مرکز آبگرم با 

مسـاحت 3500 متر مربع از ویژگی هاي این هتل 5 

ستاره برجســـــته است. 10 دقیقه از شهر قدیمی 

باکو و ساحل دریاي خزر فاصله دارد و به شما شاتل 

رایگان به مرکز شهر ارئه می دهد.

استخر هاي سر بســـــته و سر باز همراه با سرسره، 

سالن بدنســـــــازي مدرن، سوناهاي مختلف،  حمام 

ترك در هتل پولمن موجود می باشد. حمام معالجه و 

ماساژ از قبل رزرو می شوند و همچنین هتل شامل 

یک سالن بولینگ می باشد.

صــبحانه غنی و غذاهاي آذري در رســتوران پولمن 

در دسترس شما هست 

WI-fi



هتل فرمونت باکو 

شــهر تاریخی باکو، میزبان هتلی اســت که به ســبب شــکل ظاهري و جذابیتش از 

نماهاي شهر باکو و آذربایجان به شمار می رود.

هتل فرمونت که در محل برج هاي                         قرار دارد، از هتل هاي لوکس و 

5 ســـتاره شـــهر باکو به شـــمار می رود. هتل موقعیت جغرافیایی خوبی دارد و به 

ساحل دریا بسیار نزدیک است. این هتل شیک و لوکس چندین بار موفق به کسـب 

جوایز مختلف شده و توانسـته نامی در خور شان شهر باکو به دست آورد. مهمانان و 

مســافرانی که در این هتل اقامت دارند مناظر چشـــم نواز را از بخش هاي مختلف 

شهر و دریاي خزر می توانند تماشا کنند. از نکات برجســــــــته هتل فرمونت وجود 

امکانات و تکنولوژي هاي به روز جهان همچون میز آیپد  براي استفاده مســــافران 

است. خودروهاي ترانسفري که در این هتل مشـغول فعالیت هسـتند نیز از نمونه 

هاي جدید و لوکس شــرکت هاي خودروســازي انتخاب می شـــوند. اتاق هاي هتل 

دکوراسیون خوب و شیکی دارندو تختها و مبلمان آنها از جنس هاي مرغوب انتخاب 

شـده اند. امکان تماشـا و عکاسـی به صــورت پانوراما از بخش هاي مختلف شــهر و 

داخل اتاق ها وجود دارد. پس بهتر اسـت در سـفرتان به باکو یک دوربین عکاســی 

خوب همراه داشــته باشــید. همچون دیگر هتل هاي 5 ســـتاره، هتل فرمونت نیز 

مرکز ماساژکامال مجهزي دارد و ماساژورهاي حرفه اي در آن مشـــغول به کارند. در 

کنار مرکز ماساژ، استخر و مرکز بدنســـازي نیز می توانند خســـتگی سفر را از شما 

دور کنند. همانگونه که در باال اشــــــــــــــــاره کردیم، هتل فرمونت باکو موقعیت 

جغرافیایی خوبی دارد و در نقطه ي خوبی از شهر ساخته شده است. فاصـله ي هتل 

از کاخ شـیروان شـاه به صـورت پیاده 15 دقیقه اسـت. فرودگاه نیز در فاصـله 32 

کیلومتري از فرمونت است.    

Flame Tower



هتل قفقاز پوینت 

هتل قفقاز پوینت یک هتل تازه تاســـیس 5 ســـتاره با امکاناتی مدرن و راحت در 

مرکز شـهر باکو می باشـد و با قرار گرفتن در منطقه کم جنب و جوش تجاري شــهر، 

تنها 10 دقیقه با مرکز شهر باکو فاصـله دارد. هتل داراي 74 اتاق با دکوراسـیونی 

مدرن و امکاناتــی همچون اینتـــرنت رایگان، یخچال،  تلویـــزیون ماهواره ایـــی، 

صــندوق امانات و تهویه مطبوع می باشــد. هتل خدماتی نظیر حمام ترك، ماســـاژ، 

سونا، مرکز بدنســـازي، استخر سرپوشیده، تریا و رستوران پانوراماي هتل که در 

باالترین طبقه هتل واقع گردیده است انواع غذاهاي محلی و فرانســـــــــوي را به 

همراه مناظر دیدنی شـهر ســرو می نماید. صــبحانه در رســتوران نخجوان در البی 

هتل سرو می گردد. فاصله هتل با ماشین تا فرودگاه 30 دقیقه، تا ایســتگاه قطار 

10 دقیقه و تا مرکز شهر 5 دقیقه است.

هتل قفقاز پارك

هتل قفقاز پارك، هتلی 4 ســتاره کوچک واقع در نزدیکی مرکز شــهر باکو با 52 

اتاق اســت. با توجه به محلی که واقع شــده هم به فرودگاه و هم به مرکز شــهر 

نزدیک است و همچنین کنار مرکز (موزه) حیدر علی اف قرار دارد. همه اتاقهاي 

هتل داراي تهویه مطبوع، اینترنت رایگان با ســــــــــــرعت باال، مینی بار، تلفن، 

تلویزین ال سی دي و غیره هسـت که هتل تمام این خدمات رفاهی را در اختیار 

مهمانان خود قرار داده است. 

از امکانات هتل می توان به رستوران قفقاز که شامل هر دو منو غذاهاي محلی و 

بین المللی، سونا، مرکز بدنسازي، استخر سرپوشیده و تریا اشاره کرد.



هتل قفقاز اسپورت 

هتل قفقاز اسـپورت هتلی 4 سـتاره میباشـد که در منطقه تجاري شـهر واقع شـده 

است و با ایســتگاه متروي                  به میزان 5 دقیقه فاصله دارد.در این هتل 

اینترنت پر سرعت پارکینگ خصـــــــــــوصی رایگان دیده می شود.اتاق ها داراي 

تلویزیون هاي صـفحه تخت می باشــند و براي راحتی مهمانان هر کدام داراي اتاق 

نشــــــــیمن می باشند.اتاق ها به شهر یا دریا دید دارند و در حمام هاي آنها لوازم 

آرایشی و سشوار دیده می شود.مهمانان می توانند در رستوران هاي این هتل که 

در طبقه 17 واقع شـده اســت از غذاهاي بین المللی یا ملی میل کنند و از خدمات 

رفاهی دیگر هتل میتوان به مرکز بدنســـــــازي،سونا و اتاق بخار اشاره کرد.هتل 

قفقاز اسپورت در مسافت 23 کیلومتري فرودگاه بین المللی   حیدر علی  اف واقع 

شده است.
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هتل قفقاز باکو سیتی

هتل قفقاز یکی از زیباترین هتل ها در قلب مرکز شـهر باکو اسـت که 325 اتاق 

و سوییت با امکانات و خدمات رفاهی و تفریحی نظیر اینترنت پر سـرعت رایگان 

را در اختیار مهمانان خود قرار داده اســت.هتل قفقاز فعالیت خود را در ســـال 

2012 به عنوان یکی از بزرگترین هتل ها در آذربایجان شروع کرد و شـامل 19 

طبقه می باشد و این هتل با شهر قدیمی باکو 30 دقیقه پیاده فاصـله دارد .اتاق 

ها داراي رنگ هاي قهوه اي تیره هســــــتند و در آن ها امکاناتی نظیر تلویزیون 

صفحه تخت با کانال هاي ماهواره اي،مینی بار و منطقه نشیمن دیده می شود.

رستوران و سـالن اسـپاي هتل در طبقه ي 16 با 2 جکوزي بزرگ،1سـونا،1 اتاق 

بخار و سالن ورزشی در اختیار مهمانان قرار دارد.



 هتل این توریست باکو

این هتل 5 ستاره تاپ در قلب شهر باکو و مشـــــــرف به بندر و اسکله و بلوار 

خزرقرار گرفته اسـت شـما با اقامت در این هتل به راحتی می توانید به اماکن 

تاریخی و توریســــتی و مراکز تجاري دسترسی پیدا کنید.این هتل زیبا داراي 

150 سوئیت و اتاق مهمان به مســــــــاحت 32-81 متر مربع با ویوي بی نظیر 

دریاي خزر می باشد.

از دیگر امکانات این هتل:اینترنت رایگان در ســــــــراســـــــــر هتل،طراحی 

ارگونومیک،خدمات اتاق 24 سـاعته،تجهیزات چاي و قهوه،تلفن شــماره گیري 

مســـتقیم،صندوق امانات در اتاق،سرویس حمام مجلل،سشـــوار،ترازو براي 

وزن کردن،داراي رسـتوران هاي متنوع  جدا براي صــرف صــبحانه و ناهار که 

داراي بالکن زیبا و با منظره دل انگیز می باشـد.همچنین داراي ســالن فیتنس 

کوچک،سونا،دو استخر آب درمانی و سالن بزرگ کنفرانس مجهز می باشد.



هتل بلوارد باکو

یکی از انتخاب هاي مناســب براي گردشـــگرانی که به باکو در جمهوري آذربایجان ســـفر می کنند هتل 

بلوارد است.این هتل 5 ستاره و بســیار مدرن و شیک با طراحی و دکوراسیون بی نظیر خود و دید عالی 

از ساحل دریاي خزر مکانی بسیار مناسب براي گذراندن اوقات فراغت شما عزیزان در رفاه و آرامش و 

تجربه اي شگفت انگیز از سفر می باشد.این هتل 818 اتاق راحت،بزرگ،نورگیر و مدرن را با امکاناتی 

که در زیر به آنها اشاره میکنیم در خدمت مهمانان خود قرار می دهد:

کنترل درجه حرارت فردي

تلویزیون صفحه تخت 42 کابلی ماهواره اي و طیف گســــــــــترده اي از کانال ها دسترسی به اینترنت         

بی سیم

گاوصندوق در اتاق

دستگاه مینی بار و اسپرسو

حمام،سشوار با لوازم بهداشتی حوله و دمپایی

بالش غیر آلرژیک،تخت خواب کودك و تخت اضافی (در صورت درخواست)

در رستوران هاي متنوع و لوکس هتل با سـرآشـپزهاي حرفه اي و مواد غذایی عالی می توانید هر آنچه 

که دوست دارید میل کنید و از محیط زیباي رستوران و یا تراس هاي رستوران و در فضــــاي باز با دید 

در دریاي خزر از غذایتان در کنار خانواده لذت ببـرید.در بارهاي هتل نیـز میتوانید در محیطـی آرامش 

بخش در یک بعد از ظهر و یا در پایان یک روز پر از گشــــــــت و گذار و تفریح یک آبمیوه ي تازه و یا یک 

فنجان چاي گیاهی یا حتـی یک کوکتل گوارا لذت ببـرید.امکانات دیگـري که این هتل در اختیار مهمانان 

عزیز قرار می دهد  شامل:یک استخر سرپوشیده بزرگ،یک سالن تناسب اندام،کالس هاي ایروبیک و 

ورزشهاي آبی،سالن زیبایی و ماساژ،خدمات ارائه تور در هتل و خشـــکشــــویی می باشد.فرودگاه بین 

المللی 23 کیلومتر از هتل فاصله دارد،ایسـتگاه قطار 1 کیلومتر و ایســتگاه مترو در فاصله پیاده روي    

8 دقیقه اي از هتل واقع شده است.



هتل جی دبیلو ماریوت آبشرون

هتلی جدید التاســیس در ســبکی کامال لوکس و مدرن در شــهر زیباي باکو.هتل ماریوت 

آبشرون یکی از هتل هاي زیبا و لوکس جهان میزبان مسافرانی است که شهر باکو را براي 

گذراندن تعطیالت خود انتخاب می کنند.

هتل در منطقه ي مرکزي شـهر باکو ســاخته شــده و تنها 30 دقیقه با فرودگاه بین المللی 

فاصــله دارد.هتل در بهترین موقعیت مکانی شــهر قرار دارد و به آســـانی می توانید به 

بخشــــــــــــهاي مختلف شهر سر بزنید.هتل در سبکی کامال لوکس ساخته شده و اتاقها و 

سوئیتهاي آن طراحی بســــــیار متفاوتی دارند.بهترین مبلمان و تجهیزات خواب در اتاقها 

براي مســـــــافران فراهم است و تمامی اتاقها مناظري رو به دریاي خزر و شهر زیباي باکو 

دارند.شبها بهترین فرصت براي شماسـت تا نورپردازیهاي شـگفت انگیز باکو را از داخل 

هتل ببینید.

هتل بیش از 5 رسـتوران و کافه و بار دارد و به آسـانی میتوانید غذاي دلخواه خودتان را 

در آن بیابید.غذاهاي ایتالیایی هتل،محبوبیت بیشـــتري در چند وقت اخیر یافته اند.در 

این رستورانها بهترین نوشیدنی هاي کشور آذربایجان نیز به مسافران ارائه میگردد.

از امکانات دیگر هتل مریوت آبشــرون میتوانیم سالن بدنســازي کامال مجهز،مرکز ماساژ 

حرفه اي و اسـتخر سـرپوشـیده را اشـاره کنیم.میتوانید پس از یک روز گردش کامل در 

شهر،سري به استخر و مرکز ماساژ بزنید و خســـتگی روزانه را از خودتان دور کنید.مرکز 

بازي هاي رایانه اي هتل نیز میتواند نظر شما را به خود جلب کند.



هتل جمیرا بیلگه باکو

هتل لوکس جمیرا بیچ در خوش آب و هواترین منطقه باکو قرار گرفته است.هتل جمیرا 

بیچ باکو در فاصـــله 40 کیلومتري باکو و در منطقه ســــاحلی باکو بیلگه قرار دارد و تنها    

10 دقیقه با فرودگاه بین المللی باکو فاصله دارد و داراي 5 هکتار ساحل اختصـــــاصی   

می باشد و این هتل لوکس ترین انتخاب براي همه چیز،از کنفرانس کســب و کار گرفته 

تا تعطیالت خانوادگی است.

اتاقهاي هتل دکوراســـــیون خوب و شــــــیکی دارند و تختها و مبلمان آنها از جنس هاي 

مرغوب انتخاب شده اند و این هتل 5 ستاره و بســـــیار مدرن و شیک با طراحی بی نظیر 

خود و دید عالی از ساحل دریاي خزر مکانی بســیار مناسب براي گذراندن اوقات فراغت 

شما عزیزان در رفاه و آرامش و تجربه اي شگفت انگیز از سفر می باشد.

هتل داراي 4 رســــــتوران اســــــت که در آنها غذاهاي اروپایی و آذربایجانی ســـــــرو 

میشـود.مهمانان میتوانند از سالن ورزشی،حمام ترکی،زمین تنیس،بسـکتبال و فوتبال 

استفاده کنند.

از امکانات دیگر هتل جمیرا بیچ میتوانیم به آکواپارك،سالن بدنســــــــــــــازي،استخر 

وســــــونا،اســـــــتخر روباز،اجاره ماشـــــــین،اینترنت رایگان،پارکینگ،تاالرهاي چند 

منظوره،تاکســــــــــــــــــی سرویس،تلفن،تلویزیون،تهویه مطبوع،کامل،جکوزي،حمل و 

نقل،لباسشــویی و خشـــکشـــویی،سالن فیزیوتراپی و ماساژ،سرویس فرنگی،صندوق 

امانات،فضاي سبز،کافه ساحلی،البی،ماهواره،نایت کالب را اشاره کنیم.



قبله یکی از شـهرهاي آذربایجان اســت که طی 600 ســال 

پایتخت آلبانیایی  هاي قفقاز بوده و یکی از زیباتـرین بخش 

هاي جمهوري آذربایجان با تاریخی غنی و باسـتانی اسـت.در 

حال حاضـر ،هنوز هم ویرانه هاي باســتانی شــهر و دروازه 

اصـــــلی آلبانی قفقازي و تعداد زیادي از آثارهاي تاریخی و 

فرهنگی مختلف در این ناحیه وجود دارد.طبیعت زیبا و زیر 

ساخت هاي خوب باعث جذب هزاران نفر از گردشـگران به 

این شهر میشـود.در اینجا چند مجتمع پنج ستاره،هتل هاي 

کوچک خانوادگی، مناطق تفریحی،توریستی و اردویی وجود 

دارد.عالوه بــر جاذبه هاي محلــی،جنگل هاي بلوط،دره ها و 

رودخانه هاي مشهور و روستاهاي زیباي متعددي دارد.

فراوانی شکار در فصل شکار در جنگل باعث جذب بسیاري 

از شکارچیان میشــــــود.در قبله در منطقه اي 16 هکتاري  

بزرگترین پارك تفریحی در فضاي باز(قاباالند) در جمهوري 

آذربایجان واقع شــده اســت.بازدیدکنندگان میتوانند در 

کنار خانواده،از انواع جاذبه ها، آرناي یخ، کارتـیـنگ، زمـین 

هاي ورزشــــــی، پارکینگ هاي راحت، مواد غذایی عالی در 

رستورانها و کافه استفاده میشـــــــــود.این شهر همچنین 

میزبان جشــنواره هاي موسیقی بین المللی،انواع موسیقی 

هاي کالســیک،موســیقی جاز و موقام، اســت که گروه ها و 

هنرمندان از سراسر جهان در آن حضور دارند.

قبله 
قبله یکی از شهر هاي آذربایجان است 

که طی 600 سال پایتخت آلبانیایی قفقاز بوده است



این هتل که در 20 کیلومتـــري 
هتل بین المللی قبله واقع شده 
اسـت همچنین در فاصـله 225 
کیلومتري از مرکز شــــــهر باکو 
میباشـد.هتل طوفان داغ قفقاز 
داراي 113 اتاق در انـــــــــواع 
مختلف آن مناســب باري اقامت 
خانوادگــــــــی و انفـــــــــرادي 
میباشـد.هتل قفقاز طوفان داغ 
قفقاز در دل طبیعتــی جذاب در 
کوهــــــپایه هاي کوههاي قفقاز 
قـــــرار دارد و با طبیعت جذاب 
مهمان نوازي شرقی و فضـــــاي 
دوســــت داشــــتنی از شـــــما 
اسـتقبال می کند.شـما با اقامت 
در این هتل میتوانـید در دامان 
طبیعت با زیبایی خیـره کننده از 
جنگل هاي سرسبز زمردین این 
منطقه باشید و اوقات خوشی را 
سـپري کنید و کوههاي پوشـیده 
از برف قفقاز منظـره اي دیدنـی 
براي تماشــا را پیش روي شــما 
می آورند.فاصــــله هتل طوفان 
داغ تا فرودگاه بین المللـی قبله 

20 کیلومتر می باشد.

هتل قفقاز 
طوفان داغ

هتل ریور ساید ریســورت هتلی 

5 سـتاره اســت که در کوهپایه- 

هاي رشته کوه هاي قفقاز در کنار 

رودخانه دامیــراپاران با امکانات 

استخر روباز در شهر قبله ساخته 

شــده اســـت.همچنین این هتل 

داراي امکانات ســــــــــــونا،اتاق 

ماساژ،سالن بدنســازي، واي فاي 

رایگان و پارکینگ نیز اســـــــت. 

منظــــــــره اي زیبا از رودخانه از 

جذابــــــــیت هاي این هــــــــتل 

میباشـــد.همچنین کارکنان هتل 

ریورساید همیشــــــــه در تالش 

هسـتند تا اقامت لذت بخشــی را 

دراین هتل به همراه داشـــــــته 

باشــید.این هتل شـــگفت انگیز 

داراي 114 اتاق مهمان مـــــدرن 

براي اقامت دلنشــــــــــــــــــین 

میباشد.این هتل همچنین داراي 

سوئیت هاي ایده آل براي اقامت 

خانواده ها و دوســـتان اســـت.و 

همچنین داراي رســـتورانهایی با 

منوهاي متنوع می باشــــــد.هتل 

ریور ساید ریســــــــــورت قفقاز 

همچنین مکان مناســــــــبی براي 

برگزاري جلســــــــــــات تجاري و 

بازرگانی است.

قفقاز ریور ساید 
ریسورت هتل قبله



گردشگري زمستانی
قلمـــــرو کوه هاي مجتمع طوفان داغ امکان با 

صــرفه ترین و بی نظیرترین اوقات فراغت را 

در طول تعطیالت به شـــــما ارائه می دهد.در 

اینجا ما براي شــــــــــــما بهترین ورزش هاي 

زمسـتانی، گشـت و گذار ها و تور ها و اشکال 

دیگر از اســـتراحت را در هر زمانی از ســـال 

فراهم می کنیم. هدف ما تضـــمین تفریحی با 

کیفیت باال براي گردشــگران داخلی و خارجی 

است. هر توریســتی مهمان ما است، بنابراین 

ما سـعی در انجام تمام خواسـته هاي وي براي 

خلق لحظاتی ماندگار خواهیم داشــــــت و اگر 

شــما به تازگی ازدواج کردید و یا می خواهید 

تعطیالتی فراموش نشـــدنی داشته باشید ما 

خوشــحال می شـــویم که مقدمات آن را براي 

شما فراهم آوریم.

مجتمع گردشگري تابستانی-زمستانی طوفان 

داغ تله کابین هاي ســـواري، اســـکی بر روي 

مســـــیرهاي اسکی با سطوح دشوار، آموزش 

اســکی و مدرســه اســـکی، خدمات کارتینگ 

(کافی شاپها و رستوران ها)، مراکز سـرگرمی 

براي کودکان، هتل و سایر خدمات را در زمان 

از سال به شما ارئه می دهد. پرسنل بســـیار 

مجرب ما مشـــتاقانه منتظر دیدار شما در این 

مجموعه هستند. 



هتل کاروانسراي قفقاز

هتل کاروانســــــراي قفقاز با معماري خیره کننده در مرکز شهر 

قبله و در کوهپایه هاي رشـته کوه قفقاز واقع شـده اسـت. این 

هتل همچنین داراي 159 اتاق مهمان مدرن می باشــــــد. هتل 

کاروانسراي قفقاز همچنین داراي حیاطی سنتی و بزرگ مناسب 

براي برگزاري میهمانی ها و مراسـم می باشــد. رســتوران هتل 

کاروانســرا آماده ارائه غذاهاي محلی و سنتی قفقاز است. همه 

اتاق هاي هتل داراي تهویه مطبوع، اینترنت رایگان با ســــرعت 

باال، مینی بار، حمام ترك، تلفن، تلویزین ال ســــــــی دي و غیره 

هستند. که هتل تمامی این خدمات رفاهی را در اختیار میهماان 

خود قرار داده است.  

هتل قفقاز اسپورت قبله

این هتل 5 سـتاره شـامل آبگرم، مرکز ســرپوشــیده، اســتخر، 

سالن بدنســــــازي، اتاق هاي دنج با اینترنت رایگان با فاصله 2 

دقیقه اي از مرکز شهر قبله واقع شده است.

تمامی اتاق هاي هتل قفقاز اســــپرت داراي تهویه  و کانتاژهاي 

هواي مطبوع هســـتند. رستوران قفقاز اسپرت با دکوراسیونی 

به رنگ بژ به شـــما غذاهاي بین المللی و بار با نوشــــیدنی هاي 

مختلف را در اختیار شــــــما قرار می دهد. زیبایی مرکز تفریحی 

قاباالند در فاصـله 5 دقیقه اي از هتل قفقاز اسـپرت قرار دارد 

و فرودگاه قبله در فاصـــله 21 کیلومتري و فرودگاه بین المللی 

حیدر علی اف در فاصله 238 کیلومتري هتل قرار دارد.  



گشت
در آذربایجان



11:00 - شهر قدیمی (ایچري شهر) باکو

10:00 - حرکت از هتل به خیابان مفاخر

گشت شهري



16:30 - برگشت به هتل

14:00 - ناهار

15:00 وقت آزاد (براي خرید و گردش)



گشت هاي آپشنال

18:00 - تور کشتی16:00 - مرکز (موزه) حیدر علی اف

23:30 - بام باکو 19:30 - شام

00:00 - برگشت به هتل



گشت هاي آپشنال

18:00 - برگشت به هتل

12:00 - موزه ي آرکولوژي گاال10:00 - گشت معبد زرتشتیان آتشگاه

16:00 - خرید و گردش14:30 - ناهار



مراکز خرید 
در باکو

ل
ما

ز 
کی
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می
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ی
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مرکـز مدرن تفـریحـی - خانوادگـی پارك دالگا بیج 26 مـی 

2015 توســـــط رییس جمهور آذربایجان افتتاح گردید. این 

مرکز با مســــــاحت 68 هزار متر مربع، شامل 26000 متر مربع 

منطقه ساحلی در فاصـله 37 کیلومتري مرکز شـهر در منطقه سـکونت 

گاهی مردمان قرار گرفته اســـت. آب و هواي تمیزو نماي فوق العاده دریا این 

مرکز تفریحی را به مکانی خاص براي گردشــــــگران محلی و خارجی جمهوري آذربایجان تبدیل کرده 

است.    

زمین بازي ساحلی مخصـــوص کودکان (که نمونه هاي مشــــابه اندکی در کشــــور آذربایجان دارد)، 

فوتبال و والیبال، قایق هاي موتوري، کلوب بازي کودکان، نایت کالب، 5 رستوران، 10 اسـتخر ویژه، 

استخر مخصوص ورزش هاي آبی، استخر و مکان هاي مخصوص ورزش هاي آبی، استخر و مکان هاي 

مخصوص بازي هاي طول روز از جمله امکانات تفریحی و خدماتی ارائه شده در دالگا بیچ است.   



شب هاي افسانه اي باکو



زمانی که خورشـــید پایین می رود زمانی اســـت که 

شهر باکو جلوه خیره کننده عجیبی دارد. گشــــــت و 

گذار در باکو اگرچه روزها نیز لطف مخصــــــوص  به 

خود را دارد، اما صفاي شبانگاهی درخشــش بناهاي 

باکو موضــوع دیگري اســت. مقامات شـــهر باکو طی 

سالهاي اخیر تدابیري را براي جلب هرچه بیشــــــتر 

توریســـــــت به این شهر در دستور کار داشته اند، 

سعی می کنند تا با افزودن جلوه هایی به این شهر از 

جمله نورپردازي سـاختمان هاي مهم و باسـتانی، این 

هدف را به نحو مطلوب تري محقق کنند. باکو در شب 

امنیت شـــگفت انگیزي دارد. شـــب هنگام شــــما 

میتوانید به ســـــــاحل بلوار ملی بروید و در امنیت 

کامل قدم بزنید و از نسیم موج هاي خزر لذت ببرید 

و بعد از آن به کالب هاي ساحلی بروید و نوشیدنی و 

غذا بخورید. نورپردازي دیدنی هاي شهر و برجسته 

ترین  مکان هاي دیدنی باکو در شــب نیز زیباســت. 

در خیابان هاي مرکـزي باکو مـراکـز متعدد پاب وجود 

دارد که با پخش موزیک جوانان زیادي را جذب خـود 

کرده و علی رغم اینکه آذربایجان کشــــوري اسالمی 

است ولی نوشیدن انواع نوشیدنی ها مجاز است.



 malekitour        @azargashtmaleki

www.malekitour.ir  

مجري  و کارگزاري  مستقیم تورهاي  آذربایجان  (باکو)

تبریز ولیعصر فلکه بزرگ شرکت آذرگشت ملکی

تلفن 04133333177 - 04133318383 - 0413137

info@malekitour.ir


