
معموال درصد زیادی از درخواست های 
ویزای توریستی کانادا به علت نقص در 
مدارک و یا اطالعات پذیرفته نمی شود 

و درخواست ویزا ریجکت می شود.
در نامه ریجکتی به صورت کلی 

علت های مختلف رد شدن پرونده 
مانند: عدم قانع شدن افسر پرونده 

از بازگشت شما از کانادا، عدم توانایی 
مالی و یا وابستگی های خانوادگی 

متقاضی در کشور محل زندگی و...  ذکر 
می شود.

متقاضی هر زمان که تمایل داشته 
باشد به شرط تغییر در وضعیت 

مدارک می تواند مجدد اقدام به 
درخواست ویزا کند، ولی ممکن است 

علت اصلی و قصد افسر پرونده از رد 
کردن درخواست را نداند که این امر 
منجر به ردشدن مجدد درخواست 

شود.
بهترین روش و یا حقوقی ترین اقدام 

درخواست دریافت CAIPS Notes یا 
 Global Case Management System)
GCMS File( است که از ماه جون ۲۰۱۰  

 GCMS.شده CAIPS جایگزین سیستم
گزارشی تخصصی و یادداشت های 

الکترونیکی افسر مهاجرت در زمان 
بررسی پرونده متقاضی می باشد.

این گزارش و نکته ها در مورد تمامی 
درخواست های ویزا از قبیل توریستی، 

اقامتی و تحصیلی قابل دسترسی و 
درخواست است.

دریافت این گزارش ۴۰ صفحه ای عموما 
۶-۴ هفته زمان برده و پس از دریافت 

به علت استفاده از اصطالحات و فرمت 
خاص نیاز به تفسیر حقوقی و تخصصی 

دارد.
بعد از بررسی این گزارش تقاضای 
تجدیدنظر و یا اقدام مجدد بسیار 

راحت تر و با آگاهی بیشتر جهت رفع 
نواقص خواهد بود.

جهت اطالعات بیشتر و اقدام جهت 
اخذ فایل گزارشات درخواست 

ویزا GCMS)CAIPS File Check(با 
کارشناسان ما در تماس باشید:

تهران ۱۷۶۵        ۲۲۰۱۲۵۸۶- ۰۲۱
Visa@nilagasht.com

رفع ریجکتی 
ویزای کانادا 
و درخواست 
CAIPS (GCMS(

 به کجا چنین شتابان...
از آغاز به کار سایت و مجله به کجا 
نزدیک به ده سال می گذرد و حال 

بعد از وقفه ای تقریبا طوالنی، با توانی 
بیشتر و در قالبی جدید در خدمت 
 مخاطبین عزیز نیالگشت هستیم.

همواره تالش داشته ایم در سفر های 
کوتاه و بلند زندگی در کنار شما بوده و 
بهترین پیشنهادات و اطالعات روز در 
حوزه ی سفر،اقامت و سبک زندگی را 

 در اختیار شما بگذاریم.
امید به اینکه همسفری خوب برای 

شما باشیم.
 ارادتمند
علی بیات

سخن نخست

آرامش در وسط ازدحام
فضای عمومی ترمینال های فرودگاه بسیار شلوغ و 

پرهیاهو است. در این میان، دسترسی به »النج« در هر 
فرودگاهی فضایی آرام، ساکت و راحت را در اختیار شما 

قرار خواهد داد.
در بیشتر النج ها، بخش هایی طراحی شده تا بتوانید در آنجا 

به راحتی و در آرامش، کارهای بیزنسی خود را انجام دهید.
همه چیز ارزان است

در سالن های عمومی فرودگاه ها برای دریافت هر خدمتی 
باید هزینه های زیادی پرداخت کنید. اما در النج، تمامی 

امکانات و خدمات درجهت رفاه شما در دسترس هست. 
انواع خوراکی ها و نوشیدنی های سرد و گرم، میوه و شیرینی، 

دوش حمام، اینترنت پرسرعت وای فای و ده ها سرویس 
رفاهی دیگر، همه و همه رایگان در اختیار شماست.

تفریح خانوادگی
طراحی و امکانات النج فقط برای بزرگساالن نیست. در 

بسیار از فرودگاه ها، النج هایی هستند که برای کودکان 
اتاق مخصوص ساخته اند تا بچه ها در آنجا انرژی شان را 

تخلیه کنند. کودکان در فضایی امن و کنترل شده به بازی 
می پردازند درحالی که شما روی صندلی راحتی در حال 

تماشای فیلم مورد عالقه خود هستید.
کمک متمرکز

کارکنان النج ها آموزش دیده اند تا در کمال آرامش و ادب 
به حرف ها و درخواست های شما با کمال دقت گوش 

ع وقت انجام دهند. داده و آن ها را در اسر
حتی اگر درخصوص پروازتان مشکلی داشته باشید آنها 
تمام تالش خود را برای حل این مشکل انجام خواهند 

داد.

قبول کنیم پرواز چیزی نیست که بتوانیم به آن عادت کنیم

۴ دلیلی که باید از النج فرودگاه استفاده کنیم
اکنون به دلیل تغییرات فراوان صورت گرفته، »النج فرودگاه« از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. در زیر چهار 

دلیل که نشان دهنده ضرورت استفاده از النج در فرودگاه ها هست را با هم مرور می کنیم:

ز  ۱۳۹۸ سااال اول، شماره اول، پایی

افزایش استخدام در
کانادا طی سال ۲۰۱۷

استخدام نیروی متخصص در 
زمینه های تکنولوژی و حوزه سالمت 

طی سال ۲۰۱۷ در کشور کانادا رشد 
معناداری نشان می دهد. این رشد 
بخشی از افزایش استخدام در کل 
کشور را شامل می شود که در یک 

دهه اخیر بی سابقه بوده است. 
خ استخدام مهاجرین نیز طی این  نر

سال ها بیشترین افزایش را نشان 
خ  می دهد. سه ایالتی که بیشترین نر

استخدام را دارند به ترتیب عبارتند 
: اونتاریو، کبک و بریتیش کلمبیا. از

افزایش 37 درصدی 
استخدام در کبک

طبق اعالم موسسه آمار کانادا، در 
سه ماهه اول سال ۲۰۱۸، ایالت کبک 

با ۲۵۰۰۰ موقعیت شغلی باالترین 
آمار اشتغال را در سرتاسر کانادا به 

خود اختصاص داده است. بیشترین 
استخدام برای شغل ها در زمینه 
تولید وخدمات اقامتی و صنایع 

غذایی انجام گرفته است.

، اقامت، سبک زندگی www.nilagasht.com۰۲۱-۲۲۰۱۲۵۸۶ nilagashtسفر



ترجیح سفر گردشگران در سال ۲۰۱۹

Insta
Tourism

بر طبق آخرین بررسی ها، بیش از ۴۰ 
درصد از گردشگران انتخاب مقصد 

سفرشان از تصویرهایی است که در 
»اینستاگرام« مشاهده می کنند.

هر روزه گردشگران بیشتری از 
اینستاگرام برای سفر الهام می گیرند، 

به واسطه تعداد زیادی از مردم که 
تمام سفر خود را به صورت ویدئو و 

عکس با دنبال کننده های خود در 
اینستاگرام به اشتراک می گذارند.
با قابلیت ها و سرویس هایی که 

این اپلیکیشن محبوب در اختیار 
مشترکان خود قرار داده، کار را برای 
انتخاب مقصد سفر گردشگران به 

مقدار زیادی تسهیل کرده است.

 Off-Seasonal
`Travel

با هدف اجتناب از ازدحام و 
صرفه جویی در هزینه، بسیاری از 

گردشگران توجه بیشتری برای 
گذراندن تعطیالت خود  از قبیل 

زمان رزرو بلیط شان می کنند. گرفتن 
بلیط لحظه آخری و سفر به مقاصد 

ج از زمان معمول  گردشگری خار
بین این گونه از مسافران معمواًل 

رایج تر است.
توسکانی در زمستان، استانبول در 
پاییز و کشورهای اسکاندیناوی در 
تابستان، اغلب می توانند شانسی 

ج  برای سیاحت این مقاصد خار
از فصل معمول و بدون ازدحام 

باشند.

 Foodie
Holidays

انتخاب بسیاری از گردشگران کشف 
و امتحان غذا و نوشیدنی های 
کشورهای مختلف است. این 

انتخاب می تواند مزه کردن غذاهای 
محلی، سیاحت در خیابان های 

فروش مواد غذایی یا صرف شام در 
رستوران های زنجیره ای و محبوب 

»میشلن« باشد.
دیگر زمان خریدن کتاب های 

راهنمای آشپزی به سر رسیده 
است. گردشگران می خواهند غذاها 

را دست اول و به دست آشپزهای 
ماهر با مواد غذایی بومی امتحان 

کنند. کشور »سریالنکا« مقصد 
محبوب گردشگری غذایی در سال 

2019 پیش بینی شده است. افزایش 
۴۰ درصدی رزرو بلیط برای سفر به 

این کشور معیار این انتخاب بوده 
است.

 Experiences
Travel

مانند سال 2018، سفرهای 
مخاطره آمیز یکی از تمایالت سفر 

در سال پیش رو باقی مانده است. 
آفتاب گرفتن در ساحل بیشترین 

خواستار را بین توریست ها 
خواهد داشت. از تورهای با راهنما 

، از  تا ورزش های هیجان انگیز
قایق سواری تا شکار فرصت ها و 

امکاناتی را برای گردشگران در کسب 
هیجان در سفر فراهم می آورد.

برگزارکنندکان تورهای مسافرتی 
هر روزه درخواست های بیشتر و 

بیشتری جهت برگزاری تورهای 
منحصربه فرد و هیجان انگیز دریافت 

می کنند. گردشگران زیادی خواستار 
تجربه های جدید در کشورهای 

مختلف هستند که هر ساله به 
تعدادشان نیز افزوده می شود.

 Responsible
Travelers

با افزایش مخاطرات زیست 
محیطی در دنیا، گردشگران نسبت 

به انتخاب مقاصد سفرشان 
آگاهانه تر تصمیم می گیرند. سازمان 
گردشگری بریتانیا اعالم کرده است 

که سال 2۰19 مسافران بیشتری 
بامسئولیت پذیری نسبت به محیط 

زیست سفر خواهند کرد.
ونیز، بارسلونا، آمستردام و همچنین 

جزایر و سواحل تفریحی معمواًل 
بیشترین آسیب های محیطی را از 

تأثیرات صنعت توریسم می پذیرند. 
گردشگران مسئولیت پذیر سعی 

می کنند به مقاصدی سفر کنند 
که محبوبیت کمتری داشته تا هم 
به محیط زیست کمک کنند و هم 
کمکی به حال صنعت توریسم در 

این مناطق باشند.

شرایط مورد نیاز
هدف اصلی این برنامه به خدمت 

درآوردن کارآفرینان خارجی خالق 
است که  عالوه بر ایجاد شغل، باعث 

رشد اقتصادی کشور کانادا شوند. 
در همین راستا، متقاضیانی که برای 

دریافت ویزای استارت آپ اقدام 
می کنند، می بایست شرایط زیر را دارا 

باشند:
 حداقل مهارت در زبان انگلیسی یا 

فرانسه
 داشتن پول کافی برای اقامت در 

کانادا
 برنامه اقامت در ایالتی غیر از ایالت 

کبک
 پذیرفته شدن از سوی بخش 

امنیتی کانادا و آزمایشات پزشکی
 اثبات اینکه کسب وکار متقاضی 
مورد حمایت یکی از سازمان های 
مشخص شده در کانادا قرار دارد.

جزئیات سرمایه گذاری
اداره مهاجرت کانادا تعدادی از 

شرکت های سرمایه گذاری در کانادا را 
تعیین کرده است تا در برنامه ویزای 
استارت آپ مشارکت داشته باشند. 

متقاضیان پذیرفته شده باید حداقل 
سرمایه را جهت ایجاد کسب وکار 

خود تأمین نمایند. بسته به شرکت 
تأمین کننده در کانادا، میزان سرمایه 

داده شده به متقاضی از ۷۵هزار تا 
۲۰۰هزار دالر آمریکا متغیر می باشد. 

متقاضیان کارآفرین نیازی به تضمین 
از سوی شرکت های حمایت کننده 

ندارند. با این حال، باید از طرف این 
شرکت ها پذیرفته شوند. همچنین 

احتیاجی نیست تا کارآفرینان از پول 
خود سرمایه گذاری کنند. در صورتی 
که استارت آپ آنها به نتیجه نرسد، 
اقامت دایم اعطا شده از آنها پس 

گرفته خواهد شد.
تعهدنامه

برای نشان دادن اینکه متقاضی 
از طرف یکی از شرکت های 

کانادایی مورد حمایت قرار گرفته 
است، سازمان مورد نظر باید یک 
 نزد اداره 

ً
»تعهدنامه« را مستقیما

مهاجرت کانادا ثبت کند. این سند 
شامل اطالعات توافق نامه مابین 
متقاضی و شرکت حامی می باشد. 

به عالوه، متقاضی یک نامه تأییدیه 
از شرکت حامی دریافت خواهد 

کرد که با آن برای ثبت درخواست 
اقامت دایم خود باید اقدام کند. در 

صورتی که برای شروع یک کسب وکار 
واحد دو نفر یا بیشتر به عنوان 

شریک درخواست بدهند، شرکت 
سرمایه گذار می تواند قرارداد را 

مشروط بر »فرد اصلی« تنظیم کند 

تا همه شرکا واجد اخذ اقامت دایم 
بشوند. »فرد اصلی« آن کسی است 
که به طور مشخص از طرف شرکت 

سرمایه گذار به عنوان فرد واجد 
شرایط شناخته می شود. باید در 

نظر داشت، اگر به هر دلیلی پرونده 
درخواست »فرد اصلی« رد شود، 

پرونده تمامی شرکای دیگر نیز رد 
خواهد شد.

حمایت مالی از طرف چند سازمان
متقاضیان می توانند از طرف چند 
شرکت تعیین شده توسط دولت 

کانادا حمایت مالی شوند که با 
عنوان »سندیکا« شناخته می شود. 
در این مورد، تمامی شرکای موجود 

در پرونده می بایست مورد تأیید 
قرار بگیرند. همزمان، شرکت های 

حمایت کننده قراردادی را با اداره 
مهاجرت کانادا تنظیم کرده و یک 
نامه حمایت مالی نیز به متقاضی 

)متقاضیان( خواهند داد. میزان 
سرمایه ای که شرکت حامی در 

کسب وکار متقاضی خواهد گذاشت 
از ۷۵هزار تا ۲۰۰هزار دالر آمریکا متغیر 

می باشد.
فرآیند مرور مجدد و دقیق پرونده

برای جلوگیری از هرگونه کالهبرداری 
در این برنامه، فرآیندی با عنوان مرور 

دقیق پرونده نیز انجام می پذیرد. این 

مرحله به این منظور در نظر گرفته 
شده است تا دولت کانادا مطمئن 

شود قرارداد مابین شرکت حامی 
و کارآفرین قانونی و مشروع است. 

ج از  فرآیند مرور دقیق پرونده خار
مسئولیت افسر مهاجرت انجام 
خواهد گرفت و زمانی از سازمان 

مربوطه مورد تأیید قرار می گیرد که:
 مطمئن شوند کسب وکار مورد نظر 

کارآفرین در کانادا تأسیس خواهد 
شد؛

 مطمئن باشند که صاحب کسب وکار 
شرایط الزم برای برنامه اقامتی را دارا 

باشد؛
 اطمینان حاصل کنند که شرکت 

حامی به تمامی شرایط متقاضی توجه 
کافی داشته است؛

 مطمئن شوند کسب وکار ایجاد شده 
بر محصول و خدماتی متمرکز است 

که پتانسیل اقتصادی مطلوبی دارا 
باشد؛

دولت کانادا ویزای استارت آپ خود 
را سالیانه به حداکثر ۲۷۵۰ متقاضی 
اعطا می کند. این برنامه به مدت ۵ 

سال اجرا خواهد شد و در صورت 
موفقیت، ممکن است دولت کانادا 

پیش از به پایان رسیدن این پنج 
سال آن را دایمی کند

راه انــدازی  توانایــی  کــه  کارآفرینانــی  بــه  کانــادا  اســتارت آپ  ویــزای  برنامــه 
کســب وکار جدیــدی را در خــاک کانــادا دارنــد، اقامــت دایــم )PR( ایــن کشــور 

را اعطــا می کنــد.
را  کسب وکارشــان  تــا  کــرد  خواهــد  تشــویق  را  کارآفرینــان  برنامــه  ایــن 
کانــادا توســعه دهنــد. متقاضیــان قبــول شــده بــا بخــش خصوصــی  در 
ســازمان های کانادایــی مرتبــط شــده، مؤسســه هایی کــه می تواننــد از آنهــا 
، راهنمایــی و مشــاوره دریافــت کننــد تــا شــرکت خــود را در کانــادا  اعتبــار

افتتــاح و عملیاتــی کننــد.

برنامه اقامتی کانادا
از طریق ویزای استارت آپ
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19 از  مجموعــه ای  میشــلن  راهنمــای 
از  بیــش  کــه  راهنماســت  کتاب هــای 
تایرســازی  شــرکت  توســط  قــرن  یــک 

می شــود. منتشــر  میشــلن 
ایــن کتــاب قرمــز رنــگ بــا نــام راهنمــای 
میشــلن  دارد.  شــهرت  هــم  قرمــز 
هتل هــا  مرجــع  راهنمــای  قدیمی تریــن 
بــه  کــه  اســت  اروپــا  رســتوران های  و 
هتل هــا  امتیازدهــی  و  رتبه بنــدی 
اعتبــار  می پــردازد.  رســتوران ها  و 
ســتاره های میشــلن بــه حــدی زیاد شــده 
آن  یــا عدم انتخــاب  انتخــاب  کــه معیــار 
رســتوران توســط مشــتریان و مســافران 

. مــی رود  شــمار  بــه 
میشلن عالوه بر کتاب 

قرمز دارای کتاب سبز 
نیز می باشد که 

راهنمای شهرها و 
کشورها است.

تاریخچه کتاب میشلن
درســال ۱۹۰۰ وقتــی کــه خبــری از ازدحــام، 
نبــود  ماشــین ها  هیاهــوی  و  ترافیــک 
دو بــرادر کــه در تایرســازی مشــغول بــه 
کار بودنــد تصمیــم بــه انتشــار کتابــی بــه 
نــام راهنمایــی بــرای ماشــین ها میشــلن 
ــه  ــورد توج ــا م ــن راهنم ــا ای ــد. از قض کردن
دارنــدگان خــودرو قرارگرفــت و ۳۵۰۰ کپــی 

از آن را در همــان ســال فروختنــد.
مفیــد  بســیار  اطالعــات  کتــاب  ایــن  در 
اتومبیل هــا،  انــواع  مــورد  در  کاربــردی  و 
ــل  ــر اتومبی ــا، تعمی ــیر و راه ه ــه مس نقش
درکنــار  بــود.  شــده  ارائــه  پنچرگیــری  و 
ایــن مــوارد، اطالعاتــی دربــاره ی هتل هــا 
تعمیرگاه هــای  و  پمپ بنزین هــا  و 
مناســب در راه هــا نیــز ارائــه شــده 

بــود .
ایــن  مشــابه  بعــد،  ســال  چهــار 
کتــاب در بروکســل، در ســال ۱۹۰۷ 
ســال  در  الجزیــره،  و  تونــس  در 
۱۹۰۸ در ســویس، منطقــه باواریــا و 
هلنــد، در ســال ۱۹۱۰ در آلمــان، 
در  و  پرتقــال  و  اســپانیا 
کتــاب راهنمــا  ســال ۱۹۱۱ 

بــرای بریتانیــا و ایرلنــد چــاپ شــد.
امــا  بــود  فرانســوی  کتــاب  اولیــه  زبــان 
نســخه ی  گرفتــن  تصمیــم  بــرادر  دو 
در  کــه  کننــد  چــاپ  را  آن  انگلیســی 
داده  انجــام  را  کار  ایــن   ۱۹۰۹ ســال 
شــد. مواجــه  خوبــی  اســتقبال  بــا  و 
بــا آغــاز جنــگ جهانــی اول انتشــار کتــاب 
متوقــف شــد، امــا بعــد از جنــگ از ســال 
۱۹۲۰دوباره انتشار کتاب از سر گرفته شد. 
به تدریــج بخشــی از کتــاب را بــه بهتریــن 
اختصــاص  نیــز  هتل هــا  و  رســتوران ها 
تبلیغاتــی  قســمت های  بیشــتر  و  داده 
چنــدی  کردنــد.  حفــظ  را  کتــاب  درون 
بــه  رســتوران ها  معرفــی  کــه  نگذشــت 
کتاب هــا  ایــن  بخــش  محبوب تریــن 

شــد.  تبدیــل 

امتیاز دادن میشلن
شــبیه  میشــلن  راهنمــای  کتــاب 
 Murray راهنمــای  کتاب هــای  بــه 
امتیازدهــی  بــه  اقــدام   Baedeker و 
کــرد. ســتاره  اســاس  بــر  رســتوران ها 
رســتوران ها  بهتریــن  بــه   ۱۹۲۶ ســال  از 
ایــن  می شــد.  داده  میشــلن  ســتاره 
ســتاره بــه معنــای آن بــود کــه کیفیــت 
رســتوران تضمیــن شــده اســت. اوایــل 
امــا  می شــد.  داده  ســتاره  یــک  فقــط 
ســتاره ی  بــرای  ۱۹۳۱معیــاری  ســال  در 
شــد.  گرفتــه  نظــر  در  رســتوران ها 
رده بنــدی رســتوران ها بــا صفــر، یــک، دو و 

شــدند. مشــخص  ســتاره  ســه 
بســیار  رســتورانی   : میشــلن  ســتاره   ۱  

دارد. توقــف  ارزش  کــه  خــوب 
 ۲ ســتاره میشــلن : آشــپزی و غذاهــای 

عالــی کــه ارزش تغییــر مســیر دارد.
 ۳ ســتاره میشــلن : آشــپزی بی نظیــر و 
منحصــر بــه فــرد کــه حتــی ارزش ســفر 
کــردن )تنهــا بــه خاطــر رســتوران( را دارد.

ستاره میشلن بعد از جنگ جهانی دوم
چــاپ مجــدد کتــاب از ســال ۱۹۴۵ از ســر 
کشــور  راهنمــای  اولیــن  شــد.  گرفتــه 
شــد.  منتشــر   ۲۰۰۵ ســال  در  آمریــکا 
رســتوران   ۵۰۰ حــدود  نســخه  ایــن  در 
در  هتــل   ۵۰ همین طــور  و  نیویــورک 
منهتــن ارزیابــی و امتیازدهــی شــدند. در 
ســال ۲۰۰۷، راهنمــای میشــلن توکیــو  و 
در ســال ۲۰۱۳، کتــاب راهنمــای میشــلن 

در مــورد ۲۳ کشــور نوشــته شــد.

نحوه امتیازدهی
توضیحاتــی  رســتوران  هــر  معرفــی  در 
در مــورد رســتوران، ویژگــی هــای بــارز و 
منحصربفــرد و همین طــور خالصــه ای 

ارائــه می شــود. از اطالعــات دیگــر 
بــه  معــروف  کــه  میشــلن  کارشناســان 
ــناس کار  ــورت ناش ــه ص ــتند ب ــازرس هس ب
می کننــد. حتــی پــول و هزینــه غــذای آن هــا 
نــه  می شــود،  پرداختــه  میشــلن  توســط 
رســتورانی که قرار اســت آن را بررســی کنند.

نظــرات  و  بررســی ها  ترتیــب،  ایــن  بــه 
و  صادقانــه  و  حقیقــی  کامــال  آن هــا 
خواهــد  تبعیــض  هرگونــه  از  عــاری 
بــه  تــا  شــده  باعــث  مــوارد  ایــن  بــود. 
و  سرآشــپزها  از  بســیاری  اعتقــاد 
میشــلن  ســتاره  رســتوران،  صاحبــان 
تنهــا معیــار معتبــری باشــد کــه بتــوان 
کامــال بــه آن اعتمــاد کــرد. در فرانســه، 
کتــاب  انتشــار  هنــگام  در  ســال  هــر 
پرشــور  مراســمی  میشــلن  ســتاره 
از  قبــل  می شــود.  برگــزار  هیجــان  و 
رســانه ها  رســتوران ها،  بهتریــن  اعــالم 
پیش بینــی  بــه  مختلــف  نشــریات  و 
رســتوران ها  بهتریــن  و  برنده هــا 
تلویزیونــی  گزارش هــای  و  می پردازنــد 
رابطــه  ایــن  زیــادی در  و مصاحبه هــای 

می شــود. انجــام 

وقتــی قصــد ســفر بــه کشــورهای خارجــی داشــته باشــیم ســعی می کنیــم مطالبــی 
در  بخوانیــم.  رســتوران ها  و  هتل هــا  گردشــگری،  مکان هــای  بهتریــن  مــورد  در 
امــا  برخورده ایــد.  میشــلن«  »ســتاره های  عنــوان  بــا  حتمــا  رســتوران ها  خوانــدن 
ســتاره میشــلن چیســت و رتبه بنــدی آن بــر چه اســاس اســت را در ادامــه مطلــب 

ــرد. ــم ک ــان خواهی بی

 راهنمای میشلن

در »حــس خــوب زندگــی«، همواره احساســی 
نــو و متفــاوت از ســالمت و ســرزندگی را 

تجربــه خواهیــد کــرد. معمــاری منحصــر به فــرد 
بــا حفــظ ارتبــاط معنــادار بــا عناصــر طبیعــی، 

هوایــی بــا کیفیــت هــوای پــاک کوهســتان، آب 
بســیار پــاک، نوآوری هــای مســتمر و ارتقــای 

مــداوم ســطح کیفــی و کمــی امکانــات بســیار 
متنــوع موجــود در ایــن مجموعــه بــزرگ کــه در 

فضایــی بــه وســعت ۳۵۰۰ متــر مربــع برای شــما 
در نظــر گرفتــه شــده اســت و باالتــر از همــه، 

ارائــه خدمــات عالــی توســط مردان و زنان 
محتــرم و آمــوزش دیــده، همگــی در جهــت 

خلــق تجربیــات تــازه، خاطــرات خــوب و ایجــاد 
رابطــه ای پایــدار برای شماســت.

تعدادی از خدمات و امکانات حس خوب زندگی: 
کلینیک مانیتورینگ پزشکی )تست های 

سنجش سالمت بدن و ارائه خدمات مشاوره 
پزشکی - ورزشی و تغذیه(، چهار سالن ورزشی 

)فیتنس، کراس فیت، فانکشنال و ورزش های 
گروهی بانوان(، استخر شنا با امکاناتی مانند 

موسیقی زیر آب و باران مصنوعی، استخرهای 
حرفه ای آب درمانی مجهز به تجهیزات منحصر 

به فرد مانند تردمیل های زیر آب، سوناهای 
هیالریوم و پانیام، ویرپول و آبشار آب سرد، اتاق 

برف طبیعی چهار فصل، اسپا )خدمات متنوع 
و حرفه ای ماساژ، حمام سنتی و مراقبت از 

پوست( به همراه دو کافه رستوران زیبا با غذاها 
و نوشیدنی های سالم و هیجان انگیز

 حس خوب زندگی

اعتماد فاصله ها  بهشتی در میانه یک شهر شلوغ
را کم می کند »حس خوب زندگی« که در قلب اداری شهر تهران واقع گردیده، تنها طی هشت سال فعالیت، 

تبدیل به برندی خوشنام، شاخص و پیشرو در ارائه خدمات لوکس ورزشی و بهبود سبک زندگی 
، مورد اقبال شخصیت های برجسته و سخت گیری قرار گرفته است که به  شده و در این مسیر

دنبال فضایی مطمئن، متمایز و اختصاصی برای ارتقای سالمت جسمی و آرامش ذهنی در کنار 
 افرادی هم طراز خود هستند.

طی سال های اخیر محبوبیت 
 Making-( تجربیات خاص

Memories( در سفر رفته 
رفته در حال افزایش بوده. 

گردشگران به گونه ای فزاینده 
تمایل به کشف و آموختن 
پیدا کرده اند تا اینکه صرفا 
تعطیالت خود را در مکانی 
دیگر بگذرانند و آن را سفر 

بنامند.
ما در نیالگشت با توجه به 

روند روان شناسی میل مسافر 
به تجربیات خاص یک مرحله 

فراتر رفته و حس متفاوت از 
سفر را ساختن خاطرات )- 

Experiential Travel( می نامیم. 
سعی مان ایجاد حسی متفاوت 

از سفر با عالیق فردیتان در روند 
هنر متفاوت سفر کردن است و 
به پاس قدردانی از شما باشگاه 

مشتریان نیالگشت برای
 ارائه خدماتی متمایزتر

 ایجاد شده است.

استفاده از امتیازات 
شما می توانید امتیازات خود 

را تبدیل به خدمات خاص 
نیالگشت نمایید.

۱- خدمات CIP فرودگاه های 
مهرآباد و بین المللی امام

۲- استفاده از خدمات 
النج های فرودگاهی در کل 

)Loungpass( دنیا
۳- استفاده از خدمات مرحبا

۴- استفاده از خدمات 
ترانسفر لوکس

همراهان نیالگشت
ایجاد حس آرامش برای شما 

مهم ترین هدف سازمانی 
ماست. افتخار همکاری با 

مجموعه های متفاوت و خاص 
گویای دغدغه ما نسبت به 
مشتریان وفادارمان است.

»حس خوب زندگی« بر اساس آخرین ارزیابی ها، به عنوان 
برترین مجموعه ورزشی ایران و یکی از مراکز معتبر سطح 

جهانی شناخته شده است.

Lounge pass

شرکت مرحبا 

بوتیک زیبایی سپیده فتاحی

رستوران بومی

حس خوب زندگی
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