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چکیده: آبشار ورزان تالش

از جلوه ھای دیدنی استان گیالن آبشار ورزان است که تنھا در چند کیلومتری ییالق سوباتان قرار گرفته است. نمای زیبای این آبشار

ھمراه با صخره  ھای عظیم و دشت  ھای سرسبز اطرافش، طبیعت این منطقه را محبوب گردشگران زیادی کرده است، آبشاری که در

فصل بھار به پرآب ترین زمان خود میرسد و در نھایت به رودخانه سوباتان منتھی میشود …

مشخصات کلی

سایت گردشگری ایران

آبشار ورزان تالش

46

نام
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پیشنھادات

مسیر دسترسی

امکانات

متن کامل: آبشار ورزان تالش

آب رودخانه ورزان یکی از شاخه  ھای اصلی رودخانه لیسار است که از چشمه  ھای باالی ییالق سرچشمه می  گیرد و ھنگام ریزش از

صخره  ھای عظیم ورزان، آبشار زیبا و دیدنی بلند و مرتفعی را تشکیل می  دھد. این آبشار در ارتفاع ۱۹۰۰-۱۹۷۰ متری از سطح

دریاھای آزاد قرار دارد. در بعضی از ماه  ھای سال دشت  ھای شقایق و آالله  اطراف آبشار، این منطقه را دیدنی  تر می  کند. از

آنجائیکه ھوای این ناحیه به علت ارتفاع زیاد از سطح دریا، خنک تر است، گلھای شقایق ورزان دیرتر از شقایق  ھای سوباتان غنچه

می  دھند. 

در مسیر این آبشار، از مناظر کوه  ھای مرتفع، آالله  ھای ظریف و پرچین  ھای چوبی لذت خواھید برد. فصل بھار و نیمه ھای پاییز

آبشار ورزان تالش

ارتفاع

حدود 30 الی 100 متر تخمین زده شده است.

ویژگی گیاھی

شقایق و آالله و...

بھترین زمان بازدید

بھار

نزدیک ترین جاذبه ھای گردشگری

سوباتان

آدرس

گیالن، تالش، روستای ورزان

اقامتگاه

برای اقامت میتوانید از منازل روستاییان منطقه اتاق اجاره کنید.
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مناسب ترین زمان برای دیدن این آبشار است. زیرا در این زمان، به ویژه در بھار به علت بارندگی ھای موسمی و آب شدن برف ھا،

ورزان دارای بیشترین حجم آب نسبت به فصل تابستان است. از سوی دیگر طبیعت پیرامون آبشار نیز زیبا تر از ھر زمان دیگر

است.

 

مسیر دسترسی: 

این آبشار در روستای ورزان، ضلع شمال غربی سوئه تون (سوباتان) واقع شده و فاصله آن تا سوئه تون حدود ۴ کیلو متر

است.آبشار ورزان در مسیر نئور تا سوباتان با فاصله ۳۶ کیلومتری شمال غرب شھر تالش و ۲۲ کیلومتری جنوب دریاچه نئور

اردبیل قرار گرفته است.

 

منابع: 
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 taleshen.ir

7ganj.ir
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