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جستجوی پیشرفته

رزرو هتل در شیراز رزرو هتل در تهران رزرو هتل های مشهد خرید بلیط هواپیما رزرو هتل

بلیط قطار تور اروپا بلیط هواپیما بلیط اتوبوس بلیط هواپیما رزرو هتل در اصفهان رزرو هتل در کیش

خرید بلیط هواپیما رزرو آنالین هتل

ت
تبلیغا
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کبوترخوان

آبشار کبوترخوان

آبشار کبوترخوان شمیران-دارآباد در استان

تهران واقع است. رودخانه دارآباد،

شرقی ترین رودی است که از رشته کوه

توچال وارد تهران می شود. این دره که از

لحاظ ساختار طبیعی از خصوصیات

منحصر به فردی برخوردار است، در

منتهی  الیه شمال شرق تهران قرار دارد و در

واقع آخرین دره مشرف به تهران از سمت

شمال شرق به حساب می آید. همچنین

در مقایسه با سایر دره های مشرف به

تهران مانند سنگون، درکه و دربند از

مزایای کوهنوردی بیشتری برخوردار

است. این رودخانه از داخل روستای

تور کاپادوکیا

…راهنمای سفر ۴ روزه به دبی؛ شهر هیجان تفر

تور دبی

سیر و سفر با مقتدر سیر

41% تخفیف
هتل اسپیناس پاالس

 


34% تخفیف
هتل آزادی تهران

 


34% تخفیف
هتل استقالل تهران

 


39% تخفیف
هتل الماس 2 مشهد

 


43% تخفیف
هتل بزرگ شیراز

 


15% تخفیف
هتل ترنج کیش

 


رزرو هتل با ایران هتل آنالین

 ایران جاذبه های ایران شهرهای ایران ارسال مطلب جدیدسایر

 کجا میخوای بری؟مطالب داغ

telegram : @soltannasir
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دارآباد عبور کرده و پس از بزرگراه ازگل در

جنوب آن در کنار بزرگراه دارآباد (امام

علی) به صورت سرپوشیده جریان می یابد.

دره دارآباد در روزهای پنجشنبه بیشتر

مورد مراجعه عموم قرار می گیرد و روزهای

جمعه نیز استفاده کنندگان از این دره

بیشتر جوانان هستند. مسیر کوهنوردی

این روددره سال گذشته توسط شهرداری

تهران بازسازی و مبلمان مناسبی در این

مسیر نصب شد. در این مسیر شما

می توانید از آبشار غالک، آبشار چال پونه،

آبشار چال مگس، آبشار کبوترخوان و

آبشار دم اسبی و چشمه های درازلش، آب

حیات و چهون و… و باغچه خلیل هم

دیدن کنید.

در ادامه مسیر کوهنوردی دارآباد و پس از

گذشتن از آبشار غالک و کمی باالتر از

محل اردوها، آبشار کبوترخوان بر فراز

تخته سنگی بزرگ، شکوه و زیبایی طبیعت

را به رخ می کشد. این آبشار به ارتفاع

تقریبی ۱۵ متر برای مسافران و کوهنوردان

جلوه جالبی دارد. در باالی این آبشار و در

ادامه دره به آبشارهای کوچک و بزرگ و

چشمه های زیبای دیگری نیز برمی خورید

که هنوز اسمی ندارند! در اواسط فصل بهار

می توان در این دره زیبا و آرام آثار برف و

یخ را نیز تماشا کرد.

46% تخفیف
هتل اسپیناس تهران

 


20% تخفیف
هتل هما 2 مشهد

 


تور مشهد

تور کیش

بلیط اتوبوس

بلیط هواپیما مشهد کیش

بلیط هواپیما تهران کیش

خرید آنالین

اجاره ویال

تور قشم

telegram : @soltannasir
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رزرو اقامتگاه بوم گردی

اجاره ویال شمال

اجاره ویال

هتل های تبریز

رزرو هتل، اجاره ویال، اقامتگاه و سوئیت

تور استانبول

بلیط هواپیما ارزان

بلیط اتوبوس

بلیط قطار

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس

بلیط چارتر

خرید بلیط، تور و ویزا

جاهای دیدنی تهران

جاهای دیدنی تبریز

جاهای دیدنی

telegram : @soltannasir
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منبع : کویرها و بیابانهای ایران 

منبع تصاویر : پرویز شجاعی

           

آبشار کبوترخوان شمیرانآبشار کبوترخوان

جاذبه های طبیعی ایرانجاذبه های تاریخی ایران

جاذبه های طبیعی شمیران

چاپ

لینک های مرتبط : 

آدرس آبشار کبوترخوان پیش بینی آب و هوای تهران 

همه مطالب تهران جاذبه های تهران هتل های تهران 

رستوران های تهران 

جاهای دیدنی مشهد

جاهای دیدنی اصفهان

جاهای دیدنی شمال

جاهای دیدنی کیش

کوش آداسی بهتر است یا آنتالیا؟

…با اجاره ویال دریاکنار از سایت ویالیار , سفری

معرفی دانشگاه های برتر استانبول

تحصیالت در کانادا

…ویزای کار استرالیا – لذت کار و زندگی در یک 

…ارزان ترین قیمت بلیط قطار مشهد تبریز از رس

…کار برای کالهبرداران سخت شد؛ میهمان شو ب

…معاهده ی صد ساله ی لغو ویزای ترکیه در معر

آرشیو رپرتاژهای گردشگری

هم اکنون دیگران می خوانند

ارسال روزانه مطالب تازه منتشر شده.

عضویت در خبرنامه

telegram : @soltannasir
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