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پالژ سیمین قشم ی از قدیمترین پالژهای جزیره قشم است. در واقع این پالژ هنام که گردشران زیادی به جزیره نمرفتند ساخته شد و
در زمان خود امانات مناسب به مسافران ارائه مداد. در این پالژ متوانستید شنا و آب تن کنید، سوار بر قایقهای تندرو شوید و یا آفتاب

بیرید. در حال حاضر پالژ سیمین قشم به بخش از هتل ساحل طالی قشم تبدیل شده است.

پالژ سیمین قشم ی از قدیمترین پالژهای جزیره قشم است. در واقع این پالژ هنام که گردشران زیادی به جزیره نمرفتند ساخته شد و
در زمان خود امانات مناسب به مسافران ارائه مداد. در این پالژ متوانستید شنا و آب تن کنید، سوار بر قایقهای تندرو شوید و یا آفتاب

بیرید. در حال حاضر پالژ سیمین قشم به بخش از هتل ساحل طالی قشم تبدیل شده است و در تور قشم م توانید این هتل را رزرو
نمایید.  شاید شما هم نام این پالژ قدیم را شنیده باشید. در ادامه مخواهیم به بررس امانات آن بپردازیم.

 



معرف پالژ سیمین قشم 

 

پالژ سیمین قشم در دهه ۷۰ شمس ساخته شد. در آن زمان گردشران زیادی به قشم رفت و آمد نمکردند. به طور کل مراکز خرید قشم در
آن زمان به اندازه امروز متنوع و جذاب نبودند و اغلب مسافران قشم را، گردشران از استان هرمزگان و یا استان بوشهر تشیل مداد.

امانات پالژ در آن زمان بسیار مناسب بود و همین موضوع باعث شد که پالژ سیمین شناخته شده و محبوب شود. در ابتدای فعالیت
پالژ، امانات رفاه و تفریح مانند قایق سواری (قایق موتوری)، قایق پاروی، چتر و تخت ساحل، بوفه غذا و نوشیدن، زمین بازی

کودکان، منطقه حفاظت شده دریای برای شنا، آالچیق در ساحل، سرویس بهداشت، دوش آب شیرین و… در دسترس گردشران بودند.

پس از آن دوران، وقت که دیر جزیره قشم تبدیل به منطقه گردشری مهم شد، ظاهر پالژ سیمین هم تغییر کرد. در حال حاضر این پالژ
جزو محوطه هتل ساحل طالی قشم است. در ادامه درباره این هتل صحبت مکنیم.

 

 

پالژ بانوان قشم

 

واقع شده است. ی رود و در جاده ساحل جنوبترین پالژهای جزیره قشم به شمار مپالژ بانوان قشم همان پالژ سیمین است که از قدیم
از دالیل راه اندازی پالژ بانوان این بود که در زمان گذشته افراد کم به قشم سفر مکردند. در نتیجه به این فر افتادند که با تاسیس پالژی

همانند پالژ بانوان قشم گردشران را به این منطقه جذب کنند. بعدها نام این جزیره به پالژ سیمین قشم شهرت یافت و گردشران زیادی برای
بازدید از آن به این جزیره سفر مکنند.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B4%D9%85


پالژ سیمین در هتل ساحل طالی

 

هتل ساحل طالی قشم در سال ۱۳۸۰ با 56 اتاق افتتاح شد. همه اتاقها و سوییتهای این هتل رو به دریا هستند و منظرهای از خلیج فارس را
به نمایش در مآورند. گفتیم که پالژ سیمین قشم در حال حاضر جزو محوطه هتل ساحل طالی مباشد. در گذشته پالژ سیمین عالوه بر

تفریحات دریای و ساحل، سوییتهای را به مسافران اجاره مداد که در سال ۱۳۸۰ بازسازی شده و اتاقهای دیری به آن اضافه شد. در
حال حاضر عالوه بر رزرو اتاقهای هتل ساحل طالی متوانید از امانات پالژ استفاده کنید. 

قایق سواری، اس ،ری مانند جت اسخانمها باید با حجاب مناسب شنا کنند. تفریحات دی شنا برای آقایان در پالژ بالمانع است ول
روی آب، ساحل اختصاص برای شنا، قایق پاروی و... در پالژ سیمین در دسترس مباشند. از آنجای که ساحل این پالژ تنها در اختیار
میهمانان مقیم هتل مباشد، بسیار تمیز بوده و حالت بر خود را تا حدودی حفظ کرده است. اگر هتل ساحل طالی را برای اقامت خود

انتخاب کنید، عالوه بر استفاده از امانات پالژ، م توانید از مزایای این هتل بهره مند شوید. از جمله مزایای هتل ساحل طالی قشم م توان
به کوتاه ترین فاصله با جاذبه های دیدن اشاره نمود که در قسمت بعدی به آن م پردازیم.

 

 

بهترین فصل برای بازدید از پالژ سیمین قشم

 

اگر مایل هستید تور قشم را رزرو نمایید و سری به پالژ سیمین بزنید، بهتر است فصل پاییز و زمستان را انتخاب کنید. در این دو فصل هوای
و گرم است که تحمل آن برای افراد غیر بوم شود. در فصل گرما، هوای جزیره به شدت شرججزیره قشم بسیار مطلوب و معتدل م

مشل مشود. اوایل بهار نیز برای سفر به جزیره مناسب است در این زمان متوانید در آبهای خلیج فارس شنا کنید، در عین حال گرمای
هوا قابل تحمل مباشد. 

http://tourgardan.com/IranTours/QeshmTours


 

 

سوئیت های هتل ساحل سیمین قشم 

 

 



هتل ساحل سیمین قشم ی از هتلهای 4 ستاره قشم است که مورد توجه گردشران زیادی قرار گرفته است. سوئیتهای هتل ساحل سیمین
قشم به صورت دو تخته، اتاق دو تخته VIP، اتاق سه تخته، اتاق سه تخته VIP، اتاق چهار تخته، اتاق چهار تخته VIP، سوئیت ی خوابه پنج

نفره و سویت دوبلس هشت نفره ارائه م شود. سوئیتهای این هتل دارای ویو ساحل دریا هستند که آرامش بیشتری را برای گردشران
فراهم مکند.  برای رزرو سوئیتهای پالژ سیمین قشم ابتدا تاریخ پرواز، تعداد شب های اقامت و تعداد نفرات را مشخص نمایید.

 

(هتل ساحل طالی) پالژ سیمین قشم جاذبه های نزدی

 

پالژ سیمین قشم یا هتل ساحل طالی به برخ از جاهای دیدن قشم نزدی است که از جمله متوان به غارهای خوربس، دره
ستارگان، زیارتاه شاه شهید و فرودگاه قشم اشاره نمود. این هتل تا جزایر ناز و میدان امام قل خان 18 دقیقه با خودرو فاصله دارد. اگر
شما هم دوست دارید قبل از سفر به این جزیره زیبا و اقامت در پالژ سیمین، با جاذبههای گردشری قشم بیشتر آشنا شوید، مقاله " جاهای
دیدن قشم" را مطالعه کنید. در این مقاله لیست جامع از جاهای دیدن تهیه کردهایم تا برنامه خوب برای سفر خود بچینید. در برخ مواقع
گردشران سع مکنند، در تور قشم از جزایر نزدی هم دیدن کنند. جزیرههای هنام، هرمز و الرک از جمله جزیرههای هستند که فاصله

اندک با قشم دارد.

 

هتلهای نزدی به ساحل سیمین قشم

 

اگر در سفر به قشم مخواهید از پالژ سیمین بازدید کنید و قصد اقامت در آن را ندارید متوانید هتلهای نزدی به این پالژ را انتخاب نمایید.
هتل بوتی ایرمان قشم ی از هتلهای 4 ستاره قشم و نزدی به پالژ سیمین است و حدود 12 کیلومتر با آن فاصله دارد. ی دیر از

هتلهای که نزدی به این پالژ قشم مباشد، هتل ارم است. هتل 4 ستاره ارم قشم در بلوار آزادگان واقع شده و با ارائه بهترین خدمات و
امانات آماده پذیرای از شما گردشران عزیز است. این هتل نیز با پالژ سیمین طالی قشم حدود 15 کیلومتر فاصله دارد و در مدت زمان

کمتر از 20 دقیقه به مقصد مرسید.

 

(هتل ساحل طالی) آدرس پالژ سیمین قشم

 

پالژ سیمین در قشم، جاده ساحل جنوب، جنب زیارتاه شاه شهید واقع شده و تا مرکز شهر تقریبا 11 کیلومتر فاصله دارد.

در نهایت برای استعالم قیمت پالژ سیمین قشم یا هتل ساحل طالی قشم م توانید از طریق راههای ارتباط مندرج در سایت با کارشناسان ما
در تماس باشید. همچنین برای اطالع از تخفیفات لحظهای انواع تور قشم به صورت لحظهای سایت تورگردان را بررس نمایید. تور قشم با هتل

ساحل طالی و بازدید از جاهای دیدن قشم، تور قشم را به سفری هیجان انیز و آرامش بخش تبدیل مکند. اگر شما تجربه رفتن به ساحل
طالی را دارید با ما در میان بذارید. 

https://tourgardan.com/blog/detail/761/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B4%D9%85
https://tourgardan.com/blog/detail/761/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B4%D9%85

