
یمیشهر قد  Hoi An 

موزه زنده شامل آثار  منحصر  کیاست و اساسا  ی. توده شهر ساحلگرددیبرم ۱۷و  ۱۶به قرن  یخیشهر تار  نیا قدمت  

یپل ژاپن ،ینیمعابد چ ستادهیا راثیم یبه فرد از شرق و غرب است. از جمله معمار   ، pagodas، یچوب یخانه ها  ، 

اعالم شد ونسکوی یجهان راثیجزو م ۱۹۹۹ الدر س  یمیشهر قد نیا .یمیقد یوکانالها یفرانسو یخانه ها . 

و بیعج ییایدر  یاز جمله فانوس ها یقرار دارد که در شب مناظر فوق العاده ا یرودخانه ا  یمیشهر قد نیا در   

شهر قرار گرفته است که نیا یلومتر یدر پنج ک یدنیکه هنوز هم قابل استفاده است.دو ساحا آرام و د باشدیم یمیقد  

و یدوست داشتن ار یشهر بس  نیشود که مردم ا یآور  ادی دی.در ضمن باکشاندیرا به سمت خود م یفراوان یها ستیتور   

 .ویتنام اینترنتی کتاب Hoi An مهمان نواز هستند. گردشگران می توانند هتل ها در 

 

Imperial Citadel of Thang Long in Hanoi 

شد ینامگذار  ونسکوی یجهان راثیجزو م ۲۰۱۰قرار گرفته در سال  یکه در هانو یارگ سلطنت نیا . 

شناخته تنامیو تختیکشور بود و به مدت هشت قرن به عنوان پا یاسیمرکز س  یقرن متوال ۱۳به مدت  میارگ عظ نیا  

است شدهیم .. 

که متعلق به دوره ابندیب شیاز قرن ها پ یائیقلعه پرداختند و توانستند اش  نیا یبه حفار  ۲۰۰۴تا سال  ۲۰۰۲سال  از   

آن که اکنون یمیقد یآن به همراه قلعه سنگ یقلعه و چاه ها و آثار باستان نیا یمیو ترسپاندر بود.جاده قد نینگو ،ینور   

قلعه باستان شناسان نی.در اکندیها را از نقاط مختلف جهان ساالنه جذب خود م ستیار تور  یار یشده است بس  یبازساز   

ین دهنده ارتباطات تجار که نشا افتندیرا  گر ید یها و آثار از کشور ها کیو سرام ینیچ یبرنز و سفال ها یسکه ها  

بوده است ایدن گر ید یارگ با کشورها نیا . 

 

تنامیو یشن یها تپه  

سواحل یکیتپه ها در نزد نی. اکشاندیمنطقه م نیو لذت بردن به ا حیتفر  یبرا یار یکنندگان بس  دیبازد یشن یها تپه   

mui ne یها تپه قرمز. یشن یو تپه ها دیسف  یتپه ها خورد،یمکان به چشم م نیواقع  شده است. دو منطقه جذاب در ا  

به عنوان یبزرگ هستند که توسط مردم محل ییاز تپه ها یادیتا حد ز  دیسف  Bau Trang یشناخته م دیسف اچهیدر  ای  

فراهم کرده اند دکنندگانیاستراحت بازد یرا برا ییها هیمنطقه درختان کاج سا نیشود. در ا . 

یبه قرمز را دارد که برا لیما  یشن و ماسه به رنگ قهوه ا یها یژگیو داست،یسرخ، همانطور که از نامش پ تپه   

ن تر است.شن و ماسهبه آنها آسا یکوچکتر هستند و دسترس دیتپه ها از تپه سف نی. اباشدیم یعال ار یبس  یعکاس   

sledding با سورتمه شن و ماسه خشک بهتر  یباز  ی، برا ستمنطقه ا نیمشترک )و سرگرم کننده( در ا تیفعال کی  

 .از شن و ماسه مرطوب است

خود یبادبادک ها انیمنطقه است. در زمان غروب آفتاب بوم نیبهتر  کی ن کیبه منظور پ یمردم محل یمحل برا نیا  

تر است ییلحظه تماشا نی.و غروب آفتاب در افرستندیرا به هوا م . 

 

پسرم هندو پناهگاه ،My Son Sanctuary 

واقع تنامیچمپا که در جنوب و ینمونه بزرگ از تمدن باستان کی باشد،ی م ونسکوی یجهان راثیم کیپسرم هندو   ناهگاه  

 .شده است

یقرار گرفته که به نوع ییاستوا یمعابد و برجها در اطراف جنگل ها با،یز  یسنگ یهندو، مجسمه ها  یها رانهیو  

مکان را دارد نیسفر کنندگان به ا یبرا یخاص یمعان . 

سازه اختصاص داده ۷۰از  شیمجموعه شامل ب نیدر زمان خود بود. ا یسلطنت ینیو زم یاس یمرکز س  کیمن  پسر   

در آنجا قرار دارد که محافظ شاهان وایش  یمجسمه ها نیل توجه تر از قاب یکی.و باشدیهندوم یو الهه ها انیشده به خدا  

از آجر قرمز و ماسه سنگ ساخته شده است یبنا به طرز ماهرانه ا نیچمپا، در نظر گرفته شده بود. ا . 

مدت یشد و پس از ساختش برا رانیدر سراسر جهان،در زمان جنگ و گر ید یخیتار  یاز بنا ها یار یمن مانند بس  پسر   

از  یها بازساز  یکذدند. و توسط فرانسو یآن را بازساز  ۱۸۹۸ها در سال   یفرانسو نکهیگرفته شد، تا ا دهیناد یطوالن  

وارد آمد یخیمکان تار  نیبه ا یفراوان یها  بیآس  تنامیو و کایکشف شد. متاسفانه در جنگ آمر  ۱۸۹۸در سال  . 

و مرمت شده است یازساز ب یدنید یبنا  نیا یاز قسمت ها یار یتا کنون بس  اما . 

، در  گرددیمحسوب م تنامیو یوآموزش  یقرار گرفته است و از مراکز تجار  تنامیو یدر جنوب مرکز  یشهر بندر  نیا  

کیحمل و نقل  یجنوب قرار دارد که برا-راه آهن شمال ر یآسان ودر مس  یمحل یپناهگاه خوب با دسترس   کیواقع   

تنام و به عنوان شهر درجه اول ذکر شده استیدر و یاز پنج شهر مستقل مرکز  یکی.دانانگ رودیبه شمار م تیمز   

، شهر از لحاظ نیترئونه در طول استعمار فرانسه معروف بوده است . ا ایشهر به ترئون  نیا  

 

یمل پارک  Phong nha-ke bang 

استواقع شده  تنامیو یو در شمال مرکز باشدیم ونسکوی یجهان راثیجزو م یپارک مل نیا . 
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۷۰به طول  یغار  یشده و دارا لیتشک یآهک یپارک از سنگ ها نینقاط ا اکثر  km گفت توانیغار را م نیاست. ا  

باشدیم لومتر یک ۵ ییغار به تنها نیا یاز قسمت ها یکیغار جهان است. نیبزرگتر  . 

قابل ینیزم یها یژگیاز و یار یبس   یدارا میپارک عظ نیشده است، ا دهیپوش  ییاز درختان  استوا شتر یپارک ب نیا  

یار ی. بس باشدیدر غارها م قیخشک، حالت تعل یغارها ک،یتیدندر  یغارها ،ینیرزمیز  یتوجه، از جمله رودخانه ها  

کنندیم یبه صورت آزادانه در پارک زندگ لیببر و ف د،یو سف اهیس  یمانند  خرس ها یجانور  یاز گونه ها . 

در  یو جنگل نورد یکرد.کوهنورد دنیاز آنها د توانیم قیقا لهیکه به وس  باشدیغار م ۳۰۰متشکل از  یدنیپارک د نیا  

پارک نیدر ا دیتوانیرا شما م ابینادر و کم اهانیاز گ یرا جذب خود کرده است.تعداد یفراوان یها ستیمنطقه تور  نیا  

دیمشاهده کن کیاز نزد . 
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