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 شماره اول

 سخنی از

 سردبیر مجله

 سرای ونکوور

  

 خانه محل
آرامش  کسب

 ما است

“ 

” 

 

ی سرای ونکوور را تقدیم مایه خوشوقتی است که اولین شماره از مجله

کنم. هدف از انتشار این مجله عالوه به هموطنان عزیز ساکن ونکوور می

ی ملک در ونکوور، آشنایی شما بر آموزش فرایند خرید، فروش و اجاره

عزیزان با فرهنگ و سبک زندگی مردم در ونکوور بزرگ است. در این 

ی ی مطالب کاربردی و مهم در زمینهایم تا عالوه بر ارائهتالش کرده راستا

داری از وسایل منزل، ی باغبانی، آشپزی، نگهمقاالت جذابی دربارهملک، 

شویم نظرات و پیشنهادات خود را با مسافرت و غیره کنیم. خوشحال می

 ما در ارتباط بگذارید. 

 hi@msvancouver.comآدرس پست الکترونیکی: 
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های ونکوور بزرگ در کنند به یاد داشته باشند که آمار فروش خانهرا مطالعه میی من های ماهانهاحتماال کسانی که گزارش

نیز ادامه داشته  2022را شکست. چنین وضعیتی در سال  2015به باالترین مقدار رسید و رکورد فروش سال  2021سال 

های موجود در همین حال، تعداد خانهباالتر است.  %30باشد و از میانگین بلندمدت بیش از است. آمار فروش همچنان باال می

 سال گذشته رسیده است. 20ترین مقدار در کاهش داشته و به پایین %37در بازار در ماه ژانویه نسبت به سال گذشته 

های فروشی به یک سطح بحرانی رسیده است. بنابراین باشد و تعداد خانهتر، تقاضا همچنان به شدت باال میبه بیان ساده

( موجب باال Bidding warها )ی چندین پیشنهاد برای خرید خانهمدهای چنین وضعیتی آنچنان دشوار نیست. ارائهدرک پیا

 ها به قیمت بیشتری نسبت به مبلغ درخواستی فروخته شدند.از خانه %44ها شده است. در ماه ژانویه رفتن قیمت

 

 

ها به ها ماهاند. بسیاری از آنامروزه خریداران امید خود را از دست داده

اند که اند و اکنون به سطحی از ناامیدی رسیدهبودهدنبال خرید خانه 

ار ی این کار انفجحاضرند هر مبلغی را برای خرید خانه تقبل کنند. نتیجه

باشد. با اینکه این وضعیت در شاخص رسمی قیمت ها میدر قیمت خانه

ی هفته 6ها در رسد که قیمتمسکن نشان داده نخواهد شد، به نظر می

های رسمی قیمت اند. بر اساس دادهدرصد افزایش داشته 10تا  5گذشته 

افزایش یافته است. این وضعیت باعث برقراری  %18.5ها در ماه فوریه خانه

های برابری برای ورود به بازار شود و تمام افراد از فرصتعدالت در بازار نمی

 برخوردار نخواهند بود.

کنون است. ا افتهی شیمقدار افزا نیاز ا شتریب یحت ییالیو یهاخانه متیق

باالتر رفته است. به نظر من  %23ها نسبت به سال گذشته خانه نیا متیق

 ریحداقل در مناطق غ داران،یکه خر میبرس یابه نقطه ندهیاحتماال در آ

ر که د یتیاجتناب کنند. همانند وضع دیشهر، خسته شده و از خر یمرکز

و  باشدیهمچنان باال م دیخر یابت برابه وجود آمد. اکنون رق 2016سال 

بهار  در فصل شهیاست. البته مانند هم دهیمقدار رس نیشتریبه ب هامتیق

موضوع به همراه باال رفتن  نی. اابدییم شیافزا یفروش یهاتعداد خانه

 تیوضع تواندیم( میدهیقرار م یبهره )که در ادامه مورد بررس یهانرخ

 ملک را کاهش دهد. متیتر کرده و قبازار را آرام

 گزارش بازار کاندو

 انیدر بازار کاندو ب شتریب تیفعال یرا درباره یگذشته مطالب یهادر ماه

که انتظار  رودیم شیبازار همانگونه پ نیا تیکرده بودم و اکنون وضع

ا ر ییالیو یخانه ایتاون هاوس  دیخر یمبلغ الزم برا دارانیداشتم. اگر خر

کاندو وارد  رآورده و به بازا نیینداشته باشند، سطح توقعات خود را پا

ه )خان خواهندیاند آنچه مکه نتوانسته یافراد گر،ی. به عبارت دشوندیم

 که به صورت رندیگیم میکنند، تصم یداریتاون هاوس( را خر ای ییالیو

 یذارگ هیمنظور سرما را به ییکاندو ایکنند و  یکاندو زندگ کیموقت در 

 ابد،ییم شیافزا مامبه سرعت هرچه ت هامتیکه ق یکنند. زمان یداریخر

 یگذار هیسرما یکاف یکه به اندازه شودیم جادیدر مردم ا ینگران نیا

 نیاغلب ا جهی. در نتشودیتر مها کم ارزشاند و روز به روز پول آننکرده

 . آورندیم یکاندو رو دیافراد به خر

فروش کاندو  یبرا Months of inventoryنسبت  2020 لیآور از

که  دیاست. در نظر داشته باش 2همواره در حال کاهش بوده و اکنون برابر 

همچنان  هامتیاست که ق یبه آن معن باشد 4از  ترنیینسبت پا نیاگر ا

 یی

 

 خواهند داشت.  یروند صعود

شده است و  شتریب %14کاندوها اکنون نسبت به سال گذشته  متیق

به خصوص اگر به آمار  ت،ی. اما در واقعباشدیم شیدر حال افزا عایسر

 14 از شتریب متیرشد ق م،یشهر نگاه کن یمرکز ریمناطق غ یکاندوها

 درصد است.  

 هاقیقا یباعث باال رفتن همه ایحال، به قول معروف، امواج در نیا با

 نیکه بدتر زیمرکز شهر ن یبازار کاندوها یحت گر،ی. به عبارت دشودیم

 نا داشت، اکنون در حال رشد است.کرو روسیو وعیعملکرد را در طول ش

 لیملک تشک متیشهر حباب ق یمرکز ریدر مناطق غ ایآ

  شود؟یم

 روسیو وعیشده در زمان ش جادیبزرگ ا راتییاز تغ یافراد به خوب یهمه

اطق داشتند، به من اجیاحت یشتریب یکرونا با خبر هستند. مردم که فضا

خانه  یخود را در فضا یشهر مهاجرت کردند و امورات کار یمرکز ریغ

 یمرکز ریاز افراد در حال نقل مکان به مناطق غ یاری. بسداندیانجام م

مناطق ارائه  نیخانه در ا کی دیخر یتقاضا برا نیبودند و چند شهر

 متیموجود در بازار با ق یهااز خانه %70امسال  یهی. از ژانوشدیم

 کی یاند که به نوعفروشنده به فروش رفته یاز مبلغ درخواست یشتریب

 . گرددیرکورد محسوب م

 یمرکز ریمناطق غ یهاخانه متیرفتار مردم موجب شده است که ق نیا

 . توجهییالیو یهاخانه ژهیهمراه باشد. به و یریچشمگ شیشهر با افزا

، ارزش 2020کرونا در مارس  روسیو وعیکه از زمان آغاز ش دیداشته باش

 شده است!! شتریدالر ب 581،000 بایتقر Fraser Valleyها در خانه

 یمرکز ریمسکن در مناطق غ متیق شیاز افزا یمثال واقع کی دییایب

 cookie یخانه کی 2020 یهی. در ژانومیقرار ده یشهر را مورد بررس

cutter house  درSurrey دالر فروخته شد. اما  985،000 متیبه ق

دالر به فروش رفت.  ونیلیم 1.7 متیبا ق 2022 یهیخانه در ژانو نیهم

 قرار نگرفته بود!!  یخانه اصال مورد بازساز نیاست ا رالزم به ذک

 اریسب ییالیو یهاخانه متیق یکرده بودم، وقت انیب ترشیکه پ همانطور

 نیبهتر دیآن را نداشته باشند، به خر دیخر ییباال رود و مردم توانا

 12ها در تاون هاوس متی. قرندآویم ی)تاون هاوس( رو یبعد ینهیگز

داشته است. در واقع از زمان شروع  شیافزا %37از  شیماه گذشته ب

 شتریدالر ب 247،000ها خانه نیا متیکرونا تا به امروز، ق روسیو وعیش

تاون  متیق 2015تا  2008 یهادر سال نکهیشده است. با توجه به ا

 دیشد اریبخش از بازار بس نیدر ا یشیافزا نیثابت بود، چن بایها تقرهاوس

 .باشدیم

 

شهر هستم،  یحومه یهامتیکه، من نگران ق کنمیبسنده م نیهم به
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 دهد. رییتغ endemicبه  کیاز پندم

 بردن حباب نینرخ بهره به منظور از ب شیافزا

در پرداخت اقساط وام مسکن، کاهش  قیبر صنعت مسکن داشته است. تعو یخوب ریکرونا تاث روسیو وعیش

در  یاسابقه یدرصد در دو سال گذشته تورم ب 25 بایتقر زانیپول به م یعرضه شینرخ بهره به صفر، و افزا

 کرده است.  جادیمسکن ا متیق

در  یو مال یپول یهامحرک ر،ییتغ نیو با ا ابدییم رییتغ endemicبه  pandemicاز  هااستیس اکنون

 است. دهیگرد جادیمسکن ا یانداز رو به جلودر مورد چشم ییهاینگران جهیحال کاهش است. در نت

بازار مسکن را شوکه کرد. اما به نظر من احتماال نرخ بهره  هیبهره در ژانو یهانرخ شیکانادا با عدم افزا بانک

 یبهره در چند مرحله و در چه بازه نرخ شیکه افزا نجاستی. حال سوال اافتیخواهد  شیدر ماه مارس افزا

. من هنوز معتقدم افتیخواهد  شیمرحله افزا 4تا  3به نظر من احتماال نرخ بهره در  شود؟یانجام م یایزمان

ن اثرات نرخ بهره بدون داشت شیبازار مسکن در افزا یینسبت به توانا ییکانادا یهاکه اکثر اقتصاددانان بانک

ترمز  کی، به عنوان 2018موجود در سال  تیمانند وضع قای، دق%3 یباال یهستند. نرخ بهره نیبخوش یمنف

 . کندیدر بازار مسکن عمل م

 ییهاحال، همچنان وام نی. با ادهندیرا ارائه م %2.9ثابت  یساله با نرخ بهره 5 یهاکانادا وام یهابانک اکنون

تعجب ندارد  یجا نی. بنابراباشدیم %1.4ها وام نیا یکنون نرخ بهره. اشودیارائه م زین ریمتغ یبا نرخ بهره

شده،  افتیدر یهااز وام %55 بایدارد. تقر یادیز تیوبمحب ریمسکن با نرخ متغ که چرا در حال حاضر وام

 هستند.  ریمتغ ینرخ بهره یدارا

ه . توجه داشتدهدیمسکن باالتر نرود، بازار مسکن به رشد خود ادامه م یهاوام ریمتغ یکه نرخ بهره یزمان تا

 دارانیر خردارد. اکث ازین یشتریکاهش رشد بازار ملک به زمان ب ابد،ی شیافزا زیاگر نرخ بهره ن یکه حت دیباش

اگر بانک  گر،یروز ثابت نگه داشته شود. به عبارت د 90که نرخ بهره تا  خواهندیوام از بانک م افتیهنگام در

 یبرا شتریروز پس از آن ملزم به پرداخت مبالغ ب 90 دارانیدهد، خر شیکانادا نرخ بهره را در ماه مارس افزا

 چیچهارم امسال بازار مسکن بدون ه یاقساط وام خود خواهند شد. به طور خالصه، احتماال تا سه ماهه

 به رشد خود ادامه خواهد داد. وبه روند ر یترمز
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 ها در حیاطچگونگی خالص شدن از شر پشه
 «ها، خوشایند نیستها در حیاط خلوت، به خصوص در زمان برگذاری مهمانیقطعا حضور پشه»

ها و سایر گیاهان لذت ببرید. اما وزوز اید، تمایل دارید که در آنجا بنشینید و از تماشای گلحال که باغ زیبایی پرورش داده

هایی مانند نیل غربی و زیکا ها ناقل ویروسکند. الزم به ذکر است که شاید برخی از آنها شما را دیوانه میو نیش پشه

 باشند. 

کنند، روز عمر می 45تا  32ها فقط شوند. با اینکه مادهها به خوبی با محیط خود سازگار میپشهتوجه داشته باشید که 

کنند تا از بقای ریزی میبار تخم 3ها در طول دوران زندگی خود حداکثر تخم بگذارند. آن 200توانند در عرض چند روز می

روز  10تواند تحت شرایط مطلوب در ی بالغ میهابه پشهها ی تبدیل تخمنسل بعد مطمئن گردند. در واقع زمان چرخه

 کامل شود. 

اما  ها پاک سازی کنید؛خود را به صورت دائمی از وجود پشهخلوت  اطیح توانیدی، شما هرگز نمتوجه به این مواردبا 

ها به ش مزاحمت پشهدر این مقاله چگونگی کاه .دیکاهش ده یقابل توجه زانیرا به م هاآن مزاحمت مقدار دیتوانیم

 دهیم. منظور لذت بردن از باغ و حیاط خلوت را شرح می

 حذف آب

ی یک درب بطری برای تخم گذاری ها برای تخم گذاری به آب نیاز دارند. البته وجود کمترین مقدار آب حتی به اندازهپشه

ها خوشانید است. بنابراین، آب موجود در پشهها کافی است. هر حجم از آبی که برای چند روز دست نخورده بماند برای آن

 تریهایی از حیاط که ارتفاع کمها را تخلیه کنید. مراقب بخشزیر گلدان، ظرف آب خوری حیوانات، سطل و استخر بچه

 عشود باشید. این بخش ها را با خاک پر کنید تا آب در آن بخش جمداشته و آب حاصل از آبیاری یا باران در آنجا جمع می

آوری آب باران دارای های مخصوص جمعنشود. ناودان ها را تمیز کنید تا آب به خوبی تخلیه شود. مطمئن شوید که بشکه

ها و آبخوری پرندگان را تخلیه و دوباره پر کنید. حتما پوشش هستند. هر روز و یا هر چند وقت یک بار آب موجود در فواره

 هایی ایجاد نمایید.کی سوراخهای الستیهای بازیافت و تابدر سطل

 هاها و بوتهکوتاه کردن چمن 

ر د کهدهند یم حیترجپسندند و ها نور خورشید را نمیشود. در نتیجه آنها مینور خورشید باعث کم آب شدن بدن پشه

 ها را، بهارید و بوتهزندگی کنند. با توجه به نوع چمن، ارتفاع آن را در حد مناسبی نگه د های بلندها و بوتهاطراف چمن

 ها مزاحمتی برای شما ایجاد نکنند.نشینید، کوتاه کنید تا پشههایی که میخصوص در اطراف مکان
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 استفاده از یک فن

ها باد را دوست مایل در ساعت پرواز کنند. آن 5توانند با سرعت های خوبی نیستند و فقط میها پرندهپشه

کنند. اگر هر زمان که ی حیاط شما زندگی میندارند و به همین دلیل است که در مناطق محافظت شده

شدت کمی به جریان در آورید، خواهید به حیاط خلوت بروید، از یک فن استفاده کنید و هوا را حتی با می

ها خواهد کرد. فقط کافیست که یک فن را بر روی سطح زمین قرار داده و یا آن کمک زیادی به دفع پشه

 را زیر سقف آالچیق نصب کنید. 

 واقع بین باشید

ز نیها را از حیاط شما حذف کند. اما شما حشرات مفید را تواند موقتا پشهاستفاده از دستگاه مه ساز می

ک توانید ینابود خواهید کرد. در نتیجه استفاده از این دستگاه بهترین راه حل نخواهد بود. یا اینکه می

 های ضروری استفادهشرکت کنترل پشه را استخدام کرده و به صورت منظم از سایر محصوالت مانند روغن

(، گیاهان مخصوص دفع citronellaهای حاوی سیترونال )کنید. در نظر داشته باشید که اثر بخشی شمع

قی ی حشره کش برها از نظر علمی ثابت نشده است. در حقیقت، در یک مطالعه دربارهپشه، و یا سایر گجت

 زنند( بودند. هایی که نیش میهای ماده )پشهاز حشرات نابود شده پشه %13مشخص گردید که فقط 

 استفاده از دافع حشرات را فراموش نکنید

فع دا استفاده از مواد شما یبرا نهیگز نیبهتر د،یمطمئن داشته باش یحفاظت هیال کی دیهخوایاگر م

ی بیشتری دارند و محققان هنوز در حال تالش برای درک آن ها به برخی از مردم عالقهپشه است. حشرات

 (NO17H12Cدیت )یک ترکیب شیمیایی با فرمول درصد  30تا  20 یبا استفاده از مواد دافع حاوهستند. 

 ی( را روOLE) مویل پتوسیروغن اکال ای نیدیکاریپ یحاو دتریفرمول جد کی ای .دیاز خود محافظت کن

توانید پوشاکی را به تن کنید که در بین الیاف آن مواد دافع حشرات تعبیه البته می .دیپوست امتحان کن

توانید به منظور جلوگیری از نیش م میها را به دفعات زیادی بشویید، هنوز هشده است. حتی اگر این لباس

ای شما را نیش زد، با قرار دادن یخ و یا کرم هیدروکورتیزون ها را به تن کنید. در نهایت، اگر پشهها آنپشه

 محل خارش را التیام بخشید. 
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 های کوچک پتانسیل باالیی دارندخانه

تر زندگی کنید و یا چه در نظر داشته باشید که فضای بیشتری ی کوچکاگر در نظر دارید به بازار ملک وارد شوید، چه بخواهید در یک خانه

های فراوانی خواهد داشت و در حال حاضر ساخت ی در حال رشد خود فراهم کنید، احتماال ساخت یک واحد کوچک مزیتبرای خانواده

 متحرک در بین مردم رواج یافته است.  های کوچک وخانه

های اخیر آمار خرید و فروش خانه به رکورد حداکثری ، در ماهCanadian Real Estate Associationهای انجمن بر اساس گزارش

اهای بیرونی تر به فضها به داشتن حریم خصوصی و فضای بیشتر و دسترسی آسانرسیده است. این موضوع به آن دلیل است که میل کانادایی

تر های بزرگها به نقل مکان به خانهارات، تمایل کاناداییکنند که هدف ازبیان این عببه بیشترین مقدار رسیده است. بسیاری از افراد تصور می

تر در کنار باشد. در حالی که به نظر برخی منظور از آن روی آوردن به ساخت واحدهای کوچکی شهر میدر مناطق غیر شهری و حاشیه

 می باشد.  ی اصلیخانه

 

 

 

ی روند بازار مسکن کانادا ای دربارهمطالعه SEMrushاخیرا شرکت 

ی مصرف کنندگان انجام داده است. این تحقیق نشان می دهد که عالقه

بیشتر شده است. سرچ عبارت  2019تر نسبت به سال به امالک کوچک

"tiny homes" روند رو به رشد  %55بیش از  2019ی نسبت به ژانویه

رادی است که مبلغ کمی داشته و به داشته است. این فرایند فراخور اف

ی خود به منظور خرید ملک هستند، باید توجه دنبال افزایش بودجه

ی کوچک و سفارشی در یک قطعه زمین کوچک داشت ساخت یک خانه

ی غیر شهری باشد(، دارای مزیت های فراوانی )مخصوصا اگر در منطقه

 است. 

د، معموال با مشکل تعیین این نوع خانه ها علیرغم سایز کوچکی که دارن

شوند. با توجه به این که در محل و چگونگی ساخت و ساز مواجه می

سرتاسر کانادا قوانین مختلفی وجود دارد، بهتر است که قوانین منطقه 

( و الزامات ساخت و ساز را پیش از آغاز پروژه به zoning lawsبندی )

 دقت بررسی کنید. 

 حتما به این موارد توجه کنید

 ی خانه در مناطق غیرشهری و های مربوط به اندازهمحدودیت

 شهری

 های رایج که های متحرک و خانهی مزایا و معایب خانهمقایسه

 ساختار پایداری دارند

 ی کوچک امکانات مورد نیاز با توجه به موقعیت و نوع خانه

 )مانند خدمات آب رسانی و برق رسانی(

های کوچک زیر آیا خانه"ین که: ی اهنوز ابهامات زیادی درباره

وجود دارد.  "های ویالیی؟ی خودروهای تفریحی هستند یا خانهمجموعه

ی خود آشنایی ندارید، حتما برای کسب بنابراین اگر با قوانین منطقه

 اطالعات بیشتر با شهرداری محل تماس بگیرید. 

 یک فضای چند کاره 

به ماندن در خانه گردید.  شیوع ویروس کرونا سبب افزایش تمایل مردم

د کننبسیاری از مردم امورات تحصیلی و کاری خود را در خانه دنبال می

و بازگشت دانشجویان از کالج به شهرهای خود سبب گردیده است که 

افزایش یابد. در هر حال، با نصب یک  tiny homeوجوی عبارت جست

ای در ی پیش ساخته در حیاط، فضای ارزشمند و مقرون به صرفهخانه

  توانید از آن به عنوان دفتر کار، اتاقاختیار خواهید داشت که می

  مخصوص مهمان، سالن ورزشی و غیره استفاده کنید.

 

های پر جمعیت به دنبال فضایی آرام برای زندگی بسیاری از خانواده

ی ی خود به منظور خرید یک خانههستند. گاهی اوقات فروختن خانه

شود. زیرا در حال حاضر بازار به قدری پر رونق تر پیشنهاد نمیبزرگ

تر است، ی شما بزرگمتر از خانه 65است که در صورت خرید ملکی که 

 دالر هزینه کنید.  200،000تا  100،000د باید حدو

واحد کوچکی در  دیتوانیم نهیهز نیاز ا یبا کسراین در حالی است که 

ای برای افزایش های خالقانهی اصلی خود ساخته و سپس روشکنار خانه

ی موثر از فضای هایی برای استفادهفضای آن پیدا کنید. در ادامه روش

 کنیم: رفی میی کوچک را به شما معخانه

  از دیوارها به صورت موثری استفاده کرده و بسیاری از وسایل

 آشپزخانه را به آن بیاویزید. 

 های باریکی نصب بر روی تمام دیوارهای بدون استفاده قفسه

 کنید. 

 های دیواری های تاشو و تختحتما از مبلمان، میزها و صندلی

 استفاده کنید.

 های دائمی از دیوارهای برای جلوگیری از ایجاد پارتیشن

 متحرک استفاده کنید. 

 های استفاده از تختloft beds  را در دستور کار خود قرار

توانید از فضای زیر ها میدهید. زیرا با استفاده از این تخت

 های آن به نحو احسن بهره ببرید. پله

ی کوچک خود باید از ترکیبی به منظور چیدمان عالی وسایل در خانه

یکپارچه از مد و کارایی استفاده کنید. در این صورت هیچ محدودیتی در 

هایی برای طراحی داخلی اگر به دنبال ایده .چیدمان نخواهید داشت

قرار دارد  Pinterestهایی که در سایت توانید از طرحگردید، میمی

های ای برای خانهالعادههای خارقبهره ببرید. در این سامانه طراحی

 کوچک وجود دارد. 

 یک انتخاب مقرون به صرفه

های کوچک راه حلی ساده برای افزایش فضای مورد نیاز با صرف خانه

توانید یک واحد پیش ساخته )مانند یک باشد. شما میمبلغ اندکی می

های کوچک مدوالر( بازیافت شده و یا انواع دیگری از خانه نریکانت

 ی کرده و آن را در حیاط خود نصب کنید. خریدار

ی یک خانه تر از ساختنتر و ارزاندر نظر داشته باشید که این کار راحت

 رد چیزی در حال حاضر یک کانتینر فقط باشد.میکوچک در ملک خود 
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 ی کرده و آن را در حیاط خود نصب کنید. خریدار
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ی شما منتقل شده و در شوند. سپس به خانهها در یک کارگاه ساخته میدالر قیمت دارد. این کانتینر 16،000حدود 

 شود، زیرا همانطور که گفته شد، این کانتینرهای شما کمتر مختل میشوند. در نتیجه زندگی روزانهحیاط شما نصب می

ی شما ارتباطی نخواهند داشت که این یک مزیت ویژه لی خانهشوند و با فضای داخدر فضای بیرونی خانه نصب می

 شود. محسوب می

 واحدی برای اجاره

ای هها، خانههای کوچک به ملک خود به کسب درآمد نیز بپردازید. در برخی از شهرداریتوانید با افزودن خانهشما می

 توان اجاره داد.  باشد، میکشی میی اصلی متصل نبوده و دارای لوله کشی و سیم کوچکی را که به خانه

توان در نظر داشته باشید که هیچ الزامی وجود ندارد که مالک باید حتما در چنین واحدی زندگی کند. در نتیجه می

 چنین واحدی را به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت به بستگان و دوستان اجاره داد. 

های آن استفاده دهند و از مزیتهای کوچک انجام میای با خانهمردم در سرتاسر آمریکای شمالی کارهای خالقانه

 کنند. می

فوت باشد، به  60ی کوچک در آن بسازید. اگر عرض ملک شما توانید دو خانهاگر در فکر خرید زمین هستید، می

توانید ر نتیجه میفوت است. د 20های کوچک فقط ی کوچک در آن بنا کنید. زیرا عرض خانهتوانید دو خانهراحتی می

 ها زندگی کرده و دیگری را اجاره دهید. در یکی از این خانه

فرزند یا بیشتر مناسب نیست. مگر  3های بزرگ با های کوچک به عنوان مکان دائمی برای زندگی خانوادهالبته خانه

های کوچک مناسب ها، و خانوادهزوجها برای افراد مجرد، ها بیشتر شود. این خانهها در ملک آناینکه تعداد این خانه

ها به یک درآمد توان از طریق اجاره دادن آنکند. همچنین میبوده و به افزایش فضای خانه و ارزش ملک کمک می

 اضافه رسید. 

 

“ 
 بهترین راه برای

 خرید خانه
 همکاری با یک

 مشاور امالک معتمد
 است
 

“ 
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 پز بدون استفاده از آب و صابونتمیز کردن کباب

با توجه به اینکه ونکوور طبیعت زیبا و آب و هوای مناسبی دارد، برخی از مردم معموال تمایل دارند که تعطیالت آخر هفته را به 

های غذایی خود را در آنجا میل نمایند. در هر صورت، بسیاری از جمع شده و وعدهدل طبیعت زده و یا در حیاط خلوت خود 

ای درست کنند. اما اگر فقط یک مورد اند غذاهای خوشمزههای مخصوص آشپزی توانستهآشپزان خانگی با به کارگیری تکنیک

رسد، بسیاری گونه که به نظر می باشد. آنپز میکباباند، آن مورد نظافت وجود داشته باشد که این افراد به خوبی آن را یاد نگرفته

 پز خود را تمیز کنند. توانند به درستی کباباز آشپزان خانگی نمی

پزی در آنجا رواج یافته است. اکثر سرآشپزان خانگی به جای ها در حیاط خلوت و کبابدانید برگذاری مهمانیهمانطور که می

یک اشتباه  دهند که اینهای آن تمرکز کنند، به فرآیند پخت و پز توجه بیشتری نشان میو سیخ پزاینکه بر روی تمیز کردن کباب

گذارد، بلکه در دراز مدت خطر آتش سوزی پزی که پاک نشده باشد نه تنها بر روی طعم و بوی غذا تاثیر میباشد. کباببزرگی می

ایم. پز بدون استفاده از آب و صابون بیان کردهی را برای پاک کردن کبابارا افزایش خواهد داد. در این مطلب نکات مهم و کاربردی

 ها توجه کرده و ترفندهای مهم را به کار بگیرید. حتما به توصیه

 پز را با فویل بپوشانید ابتدا کباب

ث اید. این کار باعاید که بعد از پختن غذا، آن را در زیر فویل قرار دادهمطمئنا شما قبال این روش را امتحان کرده

پز نیز دانید که استفاده از فویل روش مناسبی برای تمیز کردن کبابشود. احتماال این را نمیافزایش رطوبت می

پز، در حالی که هنوز روشن است، دو الیه از فویل را ای به محض اتمام کار خود با کبابباشد. آشپزان حرفهمی

دهند. این ترفند باعث پخت و پز )بخشی که کثیف شده است( قرار می یدقیقه روی منطقه 15تا  10به مدت 

اند، شود. بنابراین موادی که بر روی سطح گریل ریخته شدهپز میایجاد عایق و در نتیجه افزایش دمای کباب

 شوند. سپس با گذشت زمان کافی گریل را خاموشپز جدا میسوزند و از سطح کبابتردتر شده و به راحتی می

ای خنک دهند که فویل خنک شود. در این صورت، گریل به اندازهدقیقه اجازه می 20کنند و تقریبا به مدت می

ها را )مانند سس( از خواهد بود و دستان شما نخواهد سوخت. سپس با استفاده از یک برس گریل تمام ناپاکی

 کنند. پز پاک میسطح کباب

ی مجدد توانید تا زمان استفادهتوانید همین اقدامات را برای نظافت بهتر گریل انجام دهید. البته میشما نیز می

ن پز استفاده کنید، آن را روشپز، فویل را روی آن بگذارید. اگر در نظر داشته باشید که دوباره از کباباز کباب

کند. ر ندارید زیرا این کار به افزایش دمای گریل کمک میکنید. البته دقت داشته باشید که پوشش فویل را ب

 حتما به منظور جلوگیری از اصراف از یک فویل چندین بار استفاده نمایید.  

 

 

 

 فویل برای نظافتاستفاده از 

ها به منظور نظافت است. پس از اینکه اید، به کارگیری آنهایی که استفاده کردهها برای جلوگیری از هدر دادن فویلیکی از روش

ه ها را به هم پیچیده و بتوانید آنپز استفاده کردید، میهای فویل به عنوان عایقی جهت گرم کردن کباببه دفعات کافی از ورقه

تر از یک توپ بیسبال(. سپس از آن به عنوان یک سطح ساینده به منظور )به عنوان مثال، کمی بزرگ شکل یک توپ درآورید

پز بابتوانید از این توپ برای تمیز کردن کنظافت استفاده کنید. در ضمن اگر هیچ برسی برای پاک کردن گریل نداشته باشید، می

 ها استفاده کنید. از ذرات و ناپاکی

 سیمی استفاده از برس

 سازی گریل در زمان قبل و بعد از پخت و پز است. توجه داشته باشید که یک برس سیمی ابزار کارآمدی برای پاک

روع پخت شاز  پیشسپس  .پخته شوندها ناپاکی شتریبکمی صبر کنید تا  ،باشدشدن میگرم  پز در حالکبابکه  یزمان حتما در

با را دوباره  حوحتما سط ،ناپاکیهر گونه  لیپس از هر بار استفاده، قبل از سرد شدن و تشک .دییبشو یمیرا با برس س هاسیخ، و پز

 .استفاده از برس سیمی تمیز کنید

 ها را به صورت جداگانه و هنگامی که به آن نیاز دارید تمیز کنیدسیخ

توان با استفاده از برس شوند که نمید میها باقی مانده و به قدری زیای غذا بر روی سیخهای سوختهگاهی اوقات چربی و تکه

ها را در یک ها را با استفاده از برس سیمی پاک کنید، آنسیمی آن را تمیز کرد. اگر چنین وضعیتی به پیش آمد و نتوانستید سیخ

د را روی زمین کیسه زباله قرار داده و دو فنجان سرکه و یک فنجان جوش شیرین به آن اضافه کنید. مراقب باشید که این موا

 شود.نریزید زیرا باعث کثیف شدن زمین می
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“ 
 آشپزخانه

 قلب
 خانه
 است
 

“ 
 

ترفند ساده برای  4

 تر کردندلنشین

 اتاق خواب فضای

 

هرگز قدرت اتاق خوابی را که چیدمان مناسبی دارد دست کم نگیرید. به هر حال، شما روز خود را در اتاق خواب شروع کرده و در 

باشد. شاید اغلب افراد با توجه به خصوصی بودن های شما نیز مکانی برای اسکان مهمان میرسانید. سایر اتاقهمانجا به پایان می

ی آن است که شما بیشترین توجه خود را معطوف آن به فضای آن ندارند. اما قطعا این مکان شایستهفضای اتاق خواب، توجهی 

 گذرانید. ساعت از شبانه روز را در آن می 8کنید زیرا حداقل 

ردی و مهم ترفند کارب 4خواهید به اتاق خواب خود طراوت، شادابی، و آرامش ببخشید، حتما در ادامه با ما همراه باشید تا اگر می

 را برای تغییر دکوراسیون اتاق به شما آموزش دهیم. 
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 همیشه در طراحی داخلی اتاق خواب خود از یک بافت استفاده کنید .1

 د.باید احساسات افراد را برانگیز یداخل ی. فضاستین تخت یطراحیک بدتر از  زیچ چی. هبدانیدرا به اندازه رنگ و طرح مهم بافت 

ن، به شما بنابرای .انگیزدبر میما را  یو المسه یینایحواس ب که باشدمی دکوراسیونیهر  یبرا یاتیعنصر ح کیبافت  نیبنابرا

 های مختلف را با هم ترکیبکنیم که حتما در طراحی داخلی اتاق خواب خود از بافت استفاده کنید. سعی کنید بافتتوصیه می

 های ضخیم ترکیب کنید. های مقاوم را با پشمنمایید. به عنوان مثال، کتان طبیعی را با مخمل نرم و چرم

  

 آمیزی دیوار استفاده کنید نگاز یک رنگ شاد و روشن برای ر .2

های شاد و روشن برای رنگ آمیزی دیوار اتاق خواب کار راحتی است و اکثر افراد فقط از رنگ سفید برای اتاق عدم استفاده از رنگ

وانید رنگ تهایی را به کار بگیرید. به عنوان مثال، میکنیم که حتما چنین رنگکنند. اما به شما توصیه میخواب خود استفاده می

ای استفاده کنید، رنگ نارنجی دیوارها بسیار هایی با رنگ سفید خامههای سفید و کوسنمایید. اگر از لحافنارنجی را انتخاب ن

 شگفت انگیز خواهد شد. 

زیبایی  هایباشد و در طول روز با کاهش و افزایش نور خورشید، رنگای متمایل به قرمز نیز بسیار زیبا میالبته رنگی مانند قهوه

دهد و در صبح بسیار شاد و گرم به شود و حس آرامش را به شما میتر دیده میاین رنگ در زمان عصر پررنگ گیرد.به خود می

 رسد. نظر می

 

 ایجاد یک فضای آرام .3

ایی هپردازند. بنابراین این اتاق باید حس آرامش را به شما بدهد. یکی از روشقطعا اکثر افراد در اتاق خواب خود به استراحت می

نند هایی ماتوانید از رنگباشد. به عنوان مثال میمیبخش آرام های شود حس آرامش را به اتاق بیاورد، استفاده از رنگعث میکه با

قدرت الزم را دارند.  هنوز مواد طبیعی .کنندحس آرامش را در شما ایجاد میها رنگ نیا رایزسبز و آبی مالیم استفاده کنید. 

شم به پ مردم نشاهد عالقه روزافزو ی خود استفاده کنید. امروزهامکان دارد از چنین وسایلی در تزئین خانهبنابراین تا جایی که 

 .میبوکل هست

 

 حس و حال اتاق را مشخص کنید .4

 و از دیاستفاده کن یزیروم یچراغ ها ای یوارید یکه ممکن است از چراغ ها ییتا جا د،یو گرم نگه دار مینور را تا حد امکان مال

باشد که  ایشود. طراحی فضای اتاق باید به گونهخودداری کنید زیرا باعث دلگیری اتاق می هانورافکن به کارگیری تعداد زیادی از

 حس آرامش را به شما بدهد. 

 

“ 
 اتاق خواب

 پناهگاهی برای
 تمام نامالیمات

 زندگی است
 

“ 
 

2 2  



  

 همیشه در طراحی داخلی اتاق خواب خود از یک بافت استفاده کنید .1

 د.باید احساسات افراد را برانگیز یداخل ی. فضاستین تخت یطراحیک بدتر از  زیچ چی. هبدانیدرا به اندازه رنگ و طرح مهم بافت 

ن، به شما بنابرای .انگیزدبر میما را  یو المسه یینایحواس ب که باشدمی دکوراسیونیهر  یبرا یاتیعنصر ح کیبافت  نیبنابرا

 های مختلف را با هم ترکیبکنیم که حتما در طراحی داخلی اتاق خواب خود از بافت استفاده کنید. سعی کنید بافتتوصیه می

 های ضخیم ترکیب کنید. های مقاوم را با پشمنمایید. به عنوان مثال، کتان طبیعی را با مخمل نرم و چرم

  

 آمیزی دیوار استفاده کنید نگاز یک رنگ شاد و روشن برای ر .2

های شاد و روشن برای رنگ آمیزی دیوار اتاق خواب کار راحتی است و اکثر افراد فقط از رنگ سفید برای اتاق عدم استفاده از رنگ

وانید رنگ تهایی را به کار بگیرید. به عنوان مثال، میکنیم که حتما چنین رنگکنند. اما به شما توصیه میخواب خود استفاده می

ای استفاده کنید، رنگ نارنجی دیوارها بسیار هایی با رنگ سفید خامههای سفید و کوسنمایید. اگر از لحافنارنجی را انتخاب ن

 شگفت انگیز خواهد شد. 

زیبایی  هایباشد و در طول روز با کاهش و افزایش نور خورشید، رنگای متمایل به قرمز نیز بسیار زیبا میالبته رنگی مانند قهوه

دهد و در صبح بسیار شاد و گرم به شود و حس آرامش را به شما میتر دیده میاین رنگ در زمان عصر پررنگ گیرد.به خود می

 رسد. نظر می

 

 ایجاد یک فضای آرام .3

ایی هپردازند. بنابراین این اتاق باید حس آرامش را به شما بدهد. یکی از روشقطعا اکثر افراد در اتاق خواب خود به استراحت می

نند هایی ماتوانید از رنگباشد. به عنوان مثال میمیبخش آرام های شود حس آرامش را به اتاق بیاورد، استفاده از رنگعث میکه با

قدرت الزم را دارند.  هنوز مواد طبیعی .کنندحس آرامش را در شما ایجاد میها رنگ نیا رایزسبز و آبی مالیم استفاده کنید. 

شم به پ مردم نشاهد عالقه روزافزو ی خود استفاده کنید. امروزهامکان دارد از چنین وسایلی در تزئین خانهبنابراین تا جایی که 

 .میبوکل هست

 

 حس و حال اتاق را مشخص کنید .4

 و از دیاستفاده کن یزیروم یچراغ ها ای یوارید یکه ممکن است از چراغ ها ییتا جا د،یو گرم نگه دار مینور را تا حد امکان مال

باشد که  ایشود. طراحی فضای اتاق باید به گونهخودداری کنید زیرا باعث دلگیری اتاق می هانورافکن به کارگیری تعداد زیادی از

 حس آرامش را به شما بدهد. 

 

“ 
 اتاق خواب

 پناهگاهی برای
 تمام نامالیمات

 زندگی است
 

“ 
 

2 2  



 

  

 های پارلمان بریتیش کلمبیاساختمان

های مشهور پارلمان بریتیش کلمبیا یکی از زیباترین ساختمان

سبک باشد. می Inner Harborهای ویکتوریا در بندر جاذبه

 از نئوباروک و رمانسک است. یقیتلف زیبا یبناها نیا یمعمار

آغاز شد.  1893های پارلمان در سال ساخت و ساز ساختمان

افتتاح شدند.  1898ها به صورت رسمی در سال این ساختمان

که به  های دیگری نیز وجود داردی پارلمان جاذبهدر محوطه

 هاها بازدید کنید. این جاذبهکنیم حتما از آنشما توصیه می

 ی برنزی یادبود سرباز ناشناسمجسمه :ند ازاعبارت

(Cenotaphمجسمه ملکه و ،)سک،یداگالس ابل ا،یکتوری 

 Speak، (Knowledge Totem Pole) دانش ستون

Chair، Front Fountain  و باغPremier’s Rose 

Garden .است 

های پارلمان دیدن توانند از داخل ساختمانبازدیدکنندگان می

بعد از ظهر  5صبح تا  8:30کنند. درهای پارلمان از ساعت 

 دم باز است. روزهای دوشنبه تا جمعه به روی عموم مر

توانید به راهنماهای تور بپیوندید و یا خودتان به شما می

تنهایی از ساختمان بازدید کنید. البته در نظر داشته باشید که 

ای در بر نداشته و این ملحق شدن به راهنماهای تور هزینه

ها را به شما نشان دقیقه ساختمان 30افراد حداقل ظرف 

 خواهند داد. 

 IMAXو تئاتر  Royal BC Museumی موزه

 Empress Hotelبین هتل  Royal BC Museumی موزه

و پارلمان بریتیش کلمبیا قرار دارد. این موزه بازدیدکنندگان را 

ازد. در این سبا تاریخ طبیعی و انسانی بریتیش کلمبیا آشنا می

زیبای متنوعی وجود دارد. در نتیجه تمام افراد  یهایگالرموزه 

برند. به عنوان هر سلیقه و سنی از بازدید از موزه لذت میبا 

، First Peoples Galleryهای مثال، در این موزه گالری

Modern History Gallery ،Natural History 

Gallery هایی در چندین بخش مختلف وجود و نمایشگاه

ی واقعی رسم شده است دارد. تصویر یک ماموت که در اندازه

( جزو  totem polesهای زیبا )ای از ستونو مجموعه

 باشند. ترین آثار موزه میمحبوب

شههههر زیبای ویکتوریا در 

تههریههن بههخههش جههنههوبههی

یره  Vancouverی جز

Island  قرار دارد و یکی

ترین شههههرهای از قدیمی

شمال غربی آرام منطقه ی 

 100باشد. این شهر در می

لومتری ) لی(  62کی ی مهها

سیاتل قرار دارد.  ونکوور و 

ی انههدک، این فههاصهههلههه

ویکتوریا را به مکانی عالی 

 نانها و ساکبرای توریست

ست مین لند تبدیل کرده ا

به طوری که بیشههتر افراد 

تمایل دارند تعطیالت آخر 

ی خود را در آنجهها هفتههه

 سپری کنند. 

 

 

، First Peoples Galleryهای مثال، در این موزه گالری

Modern History Gallery ،Natural History 

Gallery هایی در چندین بخش مختلف وجود و نمایشگاه

ی واقعی رسم شده است دارد. تصویر یک ماموت که در اندازه

( جزو  totem polesهای زیبا )ای از ستونو مجموعه

 باشند. ترین آثار موزه میمحبوب

ای برنامه ریزی را ببینید، به گونه IMAXخواهد تئاتر اگر می

 در این موزه سپری کنید.  ساعت را 3کنید که حداقل 

بعد از ظهر باز  6صبح تا  10روز هفته از ساعت  7این موزه در 

توانید به سایت باشد. برای پیش خرید بلیط میمی

royalbcmuseum.bc.ca  .مراجعه نمایید 

در نظر داشته باشید که حتما پس از بازدید از این موزه به 

د. این پارک نیز مراجعه کنی Thunderbird Parkپارک 

دقیقا در کنار موزه قرار دارد و تعداد زیادی از آثار باستانی و 

( ساخته شده توسط بومیان را totem polesهای )ستون

 مشاهده کنید. 

 Hatley Park National Historic Siteسایت تاریخی 

در شهر  Hatley Park Historical Siteسایت تاریخی 

Colwood دقیقه فاصله  20ویکتوریا  قرار داشته و با غرب

 Hatley Castleی دارد. در این مکان تاریخی عالوه بر قلعه

 Roseو  Japanese Gardenهای زیبایی شامل باغ

Garden  از این کاخ به عنوان یکی  1995وجود دارد. در سال

 Royal Roads Universityهای دانشگاه از ساختمان

 استفاده شد. 

جنگل و  محوطه دانشگاه ،ی مختلفهاباغ ،در قلعه دیتوانیم

البته ) دیریساکن عکس بگ یهااز طاووس یکیو با  دیقدم بزن

 ها اعصاب ندارند(.زیاد نزدیک نشوید زیرا بعضی از آن

-X-Men 2 ،Xاین قلعه در چندین فیلم پر فروش مانند 

Men ،Last Stand ،Deadpool  وArrow  ظاهر شده

 است.

 

 ایکتوریز ونکوور به وا مایپآب یمایهواپ کیبا استفاده از  نکهی)مگر ا دیرا به صورت کامل بگرد ایکتوریو دیروز بتوان کیکه در  دیالبته تصور نکن

 یفهرست لهمقا نی. در ادیکن یسپر ایکتوریسه روز، را در و دیندار یگرید یاگر برنامه حایحداقل دو روز، و ترج میکنیم هی(. به شما توصدیبرو

 .میدهیرا شرح م ایکتوریمسافرت به و یهاو در انتها روش میکنیم یرا به شما معرف ایکتوریو یدنید یهااز جاذبه
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-X-Men 2 ،Xاین قلعه در چندین فیلم پر فروش مانند 

Men ،Last Stand ،Deadpool  وArrow  ظاهر شده

 است.

 

 ایکتوریز ونکوور به وا مایپآب یمایهواپ کیبا استفاده از  نکهی)مگر ا دیرا به صورت کامل بگرد ایکتوریو دیروز بتوان کیکه در  دیالبته تصور نکن

 یفهرست لهمقا نی. در ادیکن یسپر ایکتوریسه روز، را در و دیندار یگرید یاگر برنامه حایحداقل دو روز، و ترج میکنیم هی(. به شما توصدیبرو

 .میدهیرا شرح م ایکتوریمسافرت به و یهاو در انتها روش میکنیم یرا به شما معرف ایکتوریو یدنید یهااز جاذبه
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Men ،Last Stand ،Deadpool  وArrow  ظاهر شده

 است.

 Fisgardو فانوس  Fort Rodd Hillسایت تاریخی 

Lighthouse 

 Hatley Park National Historicپس از بازدید از سایت 

Siteهای نزدیک مانند سایت نظامی ، حتما از جاذبهFort 

Rodd Hill  و فانوسFisgard Lighthouse Historical 

Site  دیدن کنید که اولین فانوس در ساحل غربی کانادا است

 دهد. که هنوز به کار خود ادامه می

 Fort Rodd Hill National Historic یخیتار تیسادر 

Site ای که در ساحل مستقر ساله 100 یهاتوپخانه توانیدمی

و  ظامیانهای نبازداشتگاه ،یفرمانده یهاپستهستند، 

ی دیدنی در یک این دو جاذبه .بازدید کنیدها را آسایشگاه

 سایت قرار دارند. 

 Craigdarroch Castleی قلعه

 ملکه متعلق به دورانکه  Craigdarroch Castleقلعه 

 هرش یمل یخیتار یهااز مکان گرید یکی باشدمی ایکتوریو

 کیتوسط  1890در سال  یاافسانه یقلعه نیاست. ا ایکتوریو

 ایکتوریبارون ثروتمند زغال سنگ در زمان سلطنت ملکه و

فوت مربع  20،000از  شیب . فضای داخلی این قلعهساخته شد

 .گیردرا در بر می

قیمت بلیط ورود به این قلعه برای سنین مختلف به صورت زیر 

 است:

 دالر 14.60 –جوانان 

 دالر 13.60 –افراد سالخورده 

سال به باال در صورت داشتن  13دالر ) 9.50 –آموزان دانش

 کارت شناسایی معتبر(

 دالر 5.10 –ساله  12تا  6های بچه

دالر )دو فرد جوان یا سالخورده به همراه دو  36.00 –خانواده 

 آموز(بچه یا دانش

بعد از ظهر باز  4:30صبح تا  10این قلعه روزانه از ساعت 

 باشد.می

دالر )دو فرد جوان یا سالخورده به همراه دو  36.00 –خانواده 

 آموز(بچه یا دانش

بعد از ظهر باز  4:30صبح تا  10این قلعه روزانه از ساعت 

 باشد. می

 The Butchart Gardensهای باغ

 ونیلیم 1از  شیب Butchart Gardens هایباغامروزه 

 یهاجاذبه ترینمحبوباز  یکیبه  در سال دارد و کننده دیبازد

ه ک بایز یهاباغ نیشده است. ا لیتبد ایکتوریو یگردشگر

 یک سایتمعدن سنگ آهک بودند، اکنون به عنوان  یزمان

 .شوندمیکانادا شناخته  یمل یخیتار

 30ی شمال مرکز شهر ویکتوریا تا این مکان زیبا فقط فاصله

ر ه مرکز شهای ندارید، بی نقلیهدقیقه است. اگر هیچ وسیله

ویکتوریا رفته و به تورهای این باغ ملحق شوید تا شما را به 

 این منطقه رسانده و توضیحات الزم را به شما ارائه دهند.

شب  9:00صبح تا  8:45ها در فصل تابستان از ساعت این باغ

شب باز  9صبح تا  9باز است. البته در ایام کریسمس از ساعت 

ی بازدید از این مکان ساعات قبل از باشد. بهترین زمان برامی

بعد از ظهر است. زیرا در این  3:30صبح یا بعد از  10:30

که  ادیز تیبهتر است، بلکه از جمع یعینه تنها نور طبساعات 

 کرد. دیکنند اجتناب خواهیم دیدر اواسط روز بازد

بازی بر پا در اواخر جون در این مکان در عصرهای شنبه آتش

شود و تا آخرین بازی اواخر جون شروع میشود. این آتشمی

 یابد. ی آگوست ادامه میشنبه

های این باغ به سایت برای اطالع از نرخ بلیط

butchartgardens.com  .مراجعه کنید 

 

 

 چگونه از ونکوور به ویکتوریا برویم

رفته و با استفاده از کشتی  Tsawwassen BC Ferries Terminalاکثر مردم به ترمینال 

توانید از مرکز شهر ونکوور سوار اتوبوس شوید و به رسانند. البته شما میخود را به ویکتوریا می

غ الزم رساند )با خرید بلیط، مبلها شما را به مرکز شهر ویکتوریا میویکتوریا بروید. این اتوبوبس

 کنید(. خت میبرای حمل و نقل با استفاده از کشتی را نیز پردا

هتر ها برسید. بای برنامه ریزی کنید که یک ساعت زودتر از حرکت به ترمینال کشتیبه گونه

است بلیط خود را از قبل رزرو کرده باشید زیرا در زمان تعطیالت آخر هفته ترمینال بسیار شلوغ 

، از دست بدهید خواهد شد و این امکان وجود دارد که بلیط به شما نرسد. اگر شما یک کشتی را

 ساعت صبر کنید تا کشتی دیگری از راه رسیده و حرکت کند.  2باید حداقل 

تا هر کشتی از ونکوور به ویکتوریا برسد که شامل  کشدیساعت طول م 4به طور کلی حدود 

از ونکوور به  ی. عبور هر کشتباشدی میسوار شدن به کشت یانتظار برازمان الزم به منظور 

 کشدیطول م قهیدق 45 حدود ک،ی. بسته به ترافدیساعت طول خواهد کش 1.5ود حد ایکتوریو

 Swartz Bay کشتی نالیترم یهمچنین فاصله. برسید Tsawwassen یکشتتا از ونکوور به 

 .است قهیدق 30حدود  ایکتوریتا مرکز شهر و

ا جت شده و به ویکتوریهلیپیما یا سوار هواپیمای آبمرکز شهر ونکوور  در دیتوانیم البته شما

باشد. اگر فقط یک روز زمان دارید تا این شهر را پرواز کنید. این کار بسیار سرم گرم کننده می

 ست.جت اپیما یا هلیترین گزینه برای شما استفاده از هواپیمای آببگردید، بهترین و سریع
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