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پــازارلند دهکـده گردشـگری دریایی )عسـلویه(



امکان اقــامـتــی
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پـازارلنــد
دهکده گردشگری دریایی )عسلویه(

عسلویه فقط برای کار کردن نیست
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در بــــاره مــــا
»پازارلند« یکی از بزرگ ترین دهکده های 
گردشـگری دریایـی کشـور اسـت. ایـن 
دهکده در زمینی به مساحت 20 هکتار 
در فاصلـه ی 20 کیلومتـری شهرسـتان 
عسـلویه و 50 کیلومتـری شهرسـتان 
کنگان و در فضای ساحلِی منطقه شیرینو 
واقـع شـده اسـت. برخـورداری »پازارلنـد« 
تفریحـی  و  اقامـتی  امکانـات  انـواع  از 
و قرارگیـری آن در منطقـه ای جـذاب بـا 
انبوهی از جاذبه های تاریخی و اقلیمی، 
بـه این دهکـده، نمودی منحصربه فـرد و 

اسـتثنایی داده اسـت. 

»دهکـده گردشـگری دریایـی پازارلنـد« 
و  کم نظیـر  اقامـتی  امکانـات  دارای 
)ویالهـای  ویـوال  همچـون  بی نظیـری 
کلبه هـای  شـناور،  ویالهـای  لولـه ای(، 
اسـت.  اسـکیمو  کلبه هـای  و  چوبـی 
رسـتوران و کاـفی شـاپ سـاحلی، شـهر 
بـازی، بیـش از 50 نـوع ورزش و تفریـح 
دریایـی، زیپ الیـن و پـالژ بانـوان از دیگر 
امکانات موجود در این دهکده هستند.  
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از آن زمان که نام عسلویه ما را به یاد تأسیسات نفتی و گازی و 
کار کردن در شرایط سخت می انداخت، خیلی گذشته است. االن 
با وجود مجموعه دهکده ی گردشگری دریایی پازارلند، مردم نه 

فقط برای کار که برای تفریح و استراحت نیز به عسلویه می روند.  
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Since Assaluyeh’s name has reminded us of oil and gas 
facilities and working hard, it’s been past. Nowadays, despite 
the collection of the tourist resort of Pasarland, people are not 
only going to work for Asalouye for pleasure and rest.
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امـاکــن اقــامـتــی

ویوالها
»ویـوال« یـا »ویالهای لولـه ای« از مجموعه های 
اقامـتی بی نظیـر و جـذاب در »پازارلند« هسـتند. 
این ویالها با توجه به اقلیم و بافت جغرافیایی 
منطقـه طراحی شـده اند. بدنه ی اصلی بنـای این 
ویالهـا از لوله هـای GRP بـه طـول 12 و قطـر 2،20 
متـر سـاخته شـده اسـت. بـا توجه بـه مقاومت 
باالیی که این سازه ها در مقابل خوردگی دارند، در 
نزدیکترین فاصله ی ممکن به دریا بنا شـده اند. 
منحصربه فـرِد  سـاختار  و  جـذاب  چشـم انداز 
ویوالهـا سـبب شـده اسـت کـه ایـن ویالهـای 
خاطره انگیز، همواره با اسـتقبال بسـیار خوبی از 
سـوی گروه های مختلِف گردشگر مواجه شوند.

ویالهای شناور 
»ویالهـای شـناور« از مجموعه هـای اقامـتی »دهکـده گردشـگری دریایـی 
پازارلنـد« هسـتند کـه بـا اسـتفاده از سـازه های دریایـی، بـه صـورت شـناور بر 
روی آب قـرار دارنـد. ایـن ویالهـا در اندازه هـای یک خوابـه و دوبلکـس دارای 
مساحت هایی از 44 تا 81 متر مربع هستند. طراحی داخلی زیبا و چشم انداِز 
آرامش بخش از ویژگی های جذاب ویالهای شناور پازارلند به شمار می روند.
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کلبه های چوبی
»کلبه های چوبی« یا »کلبه های اشکال نامنظم« از جمله واحدهای اقامتِی دهکده هستند که در طراحی و ساخت آنها خالقیت و نوآوری باالیی به کار گرفته 
شده است. این کلبه ها با اشکال هندسِی نامتقارن در فضایی زیبا با آب نماها و درخت های آکاسیا، توکوما، پونی کارپوس، نخل های زینتی و ثمری، کهور، ُکنار 

و انجیر معابد احاطه شده اند. کلبه های چوبی، دوتخته یا چهارتخته هستند و قابلیت  اسکان برای 6  نفر را دارند. 

اقـامتکده های سـاحـلی
»اقامتکده هـای سـاحلی« ویالهایـی دوطبقـه هسـتند کـه رو بـه 
ساحل دریا بنا شده اند. این واحدهای اقامتی در فاصله ی نزدیکی از 
هم قرار دارند و مکان مناسبی برای گروه های خانوادگی هستند که 
به اتفاق هم به دهکده سفر می کنند. اقامتکده های ساحلی دارای 

دو اطاق خواب مجزا و یک البی هسـتند. 
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کلبه های شمع و عرشه
»کلبه های شمع و عرشه« از مجموعه واحدهای اقامتی »پازارلند هستند که بر روی آب بنا شده اند. این سوئیت های اقامتی 
دارای دو تخـت و سـه کاناپـه هسـتند و قابلیـت اسـکان بـرای پنـج نفـر را دارند. بنا شـدن ایـن واحدها در میان حوضچـه ی آرامِش 

دهکـده در کنـار صـدای گوش نـواز آب و مناظـر زیبـای دریا، آرامشـی دلچسـب را برای سـاکنین این کلبه ها فراهم می کند. 
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کلبه های اسکیمو
فضای بیرونی و داخلی »کلبه های اسکیمو« یادآور خانه های قطبی است. طراحی داخلی این  کلبه ها به 
گونه ای است که فضایی مناسب برای نشست های دورهمی خانوادگی را فراهم می کند. کلبه های اسکیمو 

دارای دو تخت و دو کاناپه هستند و قابلیت اسکان برای چهار نفر را دارند.
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Do not ever hear what to say about a 
place. 

Go see 
yourself!

هیـچ وقت گــوش نکن راجـــع بـه یک مکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان چی مـــی گــــن بــ رو خــودت ببیــــــن!
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place. 

Go see 
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هیـچ وقت گــوش نکن راجـــع بـه یک مکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان چی مـــی گــــن بــ رو خــودت ببیــــــن!
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Restaurant and 
Coffee Shop
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انـواع رسـتوران ها و غذاخوری هـای سـنتی، فسـت فـود، چایخانـه ی سـنتی و کاـفی 
شـاپ در »دهکـده ی گردشـگری دریایـی پازارلنـد« بـه مهمانـان خدمـات ارایـه می کنند.

»کـــــــافی شاپ« ساحلِی 
زیبـا  محیطـی  در  دهکـده 
و در نزدیکتریـن نقطـه بـه 
سـاحل و مشـرف بـه دریـا 

دارد.  قـرار 

»رســـتــــــوران ســـاحلــی 
دهکـــــده« در زمینـــــی به 
مساحت 860 متر مربع بنا 
شـده اسـت. این رسـتوران 
کـه در کنـار دریـا قـرار دارد، 
کانتـر  سـه  بـودن  دارا  بـا 
پذیرایی، ظرفیـت پذیرایی 
از 400 نفـر را در هـر وعـده 

دارد. غذایـی 

رستوران و کافی شاپ

بــــرای عالقمنـــــدان بــــــه 
فـودی  فسـت  خوراک هـای 
و  سـاندویچ  انـواع  نیـز 
پیتـزا در سـالن غذاخـوری 
»فسـت فود دهکده« سـرو 

می شود.   
در »چــــایخــــانه سنتـــی 
دهکـــده« در محیطی آرام و 
جذاب گروه های موسیقی 
سـنتی و اقـوام بـه اجـرای 

برنامـه می پردازنـد.
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Sports 
recreation
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ورزش ها و تفریحـات دریایی

ورزش هـا و تفریحــات دریـــایی
اسکله تفریحات دریایی دهکده با مساحت 20 هزار متر 
مربـع دارای انـواع امکانـات تفریحـات و ورزش هـای دریایی 
اسـت. برخـی از ایـن امکانات عبارتنـد از: غواصی، قایقرانی، 
جت اسـکی، دوچرخـه دریایـی، شـاتل، بنانـا، قایـق خانـواده، 

تراکتـور دریایـی، رولـر دریایـی، کایاک یـک و دو نفـره، و ...

بخش تفریحات دریایی در »دهکده ی گردشگری دریایی 
پازارلنـد« یـکی از بزرگ تریـن و متنوع تریـن مجموعه هـای 

تفریحـات دریایـی کشـور به شـمار مـی رود. 

پــالژ بــانــوان
بـرای فراهـم کـردن امکانـات الزم بـرای بهره منـدی بانـوان از 
بـه مسـاحت 7200  تفریحـات و ورزش هـای دریایـی، فضایـی 
متـر مربـع در دهکـده بـه ورز ش هـا و تفریحـات دریایـی بانـوان 
اختصـاص داده شـده اسـت. ایـن پـالژ بـا ظرفیـت 200 نفـر تنها 
پالژ در منطقه ی پارس جنوبی و یکی از بزرگ ترین و مجهزترین 

پالژهـای بانـوان کشـور محسـوب می شـود. 



پـازارلند
15 دهکده گردشگری دریایی )عسلویه(

شهــــربازی
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شهــــربازی

شهــــربازی
شهر بازی دهکده در زمینی به مساحت 8 هزار متر 
مربـع دارای بیـش از 40 نـوع بـازی مهیـج و شـاد بـرای 
گروه هـای مختلـف سـنی اسـت. از جملـه تجهیـزات 
موجـود در شـهر بـازِی دهکـده ایـن مـوارد هسـتند: 
جت اسـکی کـودک، هـاور کرافت، قطار کودک، کشـتی 
صبا، موتور چهار چرخ، موتور دو چرخ، اسکوتر، دوچرخه 
برقی، موتور برقی، ماشـین شـارژی، چرخ و فلک، تاب 

گـردون، بامپـر، ایر هاکی، سـینما شـش بعـدی، و ...
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امکانات ورزشی شرکت پازارگاد
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امکانات ورزشی شرکت پازارگادامکانات ورزشی شرکت پازارگاد
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عکاس: ماشالله غریبی 
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دیدنی های منطقه
چشمه بیدخون

کالت
آسیاب های آبی بندو

خلیج نایبند
جنگل های حرا )مانگرا(

بندر سیراف
قلعه نصوری

کوه پدری )پردیس( جم
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شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد
»شـرکت عملیـات غیـر صنعـتی پـازارگاد« یـکی از شـرکت های تابعـه ی 
هلدینـگ »شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس« اسـت. ایـن شـرکت 
بـر اسـاس مأموریت هـای تعریـف شـده، تأمین کننـده ی بخش عمـده ای از 
نیازهـای غیرصنعـتِی شـرکت های فعـال در منطقـه ی پـارس جنوبی اسـت. 
از جملـه محورهـای فعالیـت این شـرکت می تـوان به ارایه ی خدمـات پرواز، 
هتلداری، اسـکان، ارایه خدمات عمومی و مدیریت شـهرک های مسـکونِی 

شـرکت های پتروشـیمی و صنایـع وابسـته اشـاره کـرد. 

»پازارلند« یکی از مراکزی است که توسط شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد 
احـداث شـده اسـت؛ ایـن دهکـده با اسـتقبال بسـیار خوبـی از سـوی کارکنان 
شـرکت های پتروشـیمی و همچنیـن سـاکنین منطقـه مواجـه شـده اسـت.



رزرو اسکــــان:                   09177561068
مدیریت دهکـده: 077-37292334
رزرو پـــــرواز:              077-37323201
مجمـوعــه هتــل هــــای شیــریــنــو:
37292311-25                 37292308-15 
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