چگونه سفر ارزان طراحی کنیم
دنیای زیبای ما:
سفر نمودن یکی از اجزای زندگی اجتماعی در دنیای امروز است .آشنا شدن بافرهنگهای مختلف
اجتماعی و عادات و رسومات مردم مختلف ،به انسان این فرصت را میدهد که با دنیای پیرامون خود
آشناتر بشود.صدها هزار سفر سالیانه در کشور عزیزمان انجام میشود  .همواره این سؤال برای
همکاران گرامی ایجاد میشود که چگونه سفری متفاوتتر از سایرین داشته باشیم .چگونه سفری
منحصربهفرد را تجربه کنیم .چگونه سفری ارزانقیمت را طی کنیم .اینگونه سؤاالت همواره
موردتوجه همکاران عزیز هست .در این سلسله گفتار سعی میکنیم که به این سؤاالت پاسخی راه گشا
بدهیم.
موضوع صحبت این بار ما چگونگی سفر نمودن با هزینه بسیار پایین است .چگونه زمان زیادی را در
سفر باشیم ولی هزینه زیادی را پرداخت نکنیم.
برای تجربه سفر ارزان راهکارهای زیادی هست .قسمتی از انبر میگردد به کاهش هزینههای محل
اقامت و برخی کاهش هزینههای رفتوآمد و بلیت هواپیما.
برای کاهش هزینههای اقامت در سفرهای برونمرزی چندین روش استاندارد وجود دارد .
به نظر شما چگونه سفری ارزانتر را تجربه کنیم
چگونه سفر رایگان در دنیای پیرامون داشته باشیم؟
سفر دور دنیا با جیب خالی؟! این سؤالی ایست که همواره برخی میپرسند که این امکان برای همه ما
وجود دارد که بتوانیم سفر کنیم حاال یا بدون هزینه یا اینکه با هزینهای نزدیک به صفر و بسیار کم.

برای تجربه یک سفر ارزان ،مهمترین کار مشورت با افراد باتجربه در سفر کردن است .شاید باورش
برایتان سخت باشد ولی راههای زیادی برای سفر کردن با هزینه ناچیز است.
میتوان بدون کیف پول همسفر کرد اما باید راهکارهای اینگونه سفر کردن را بدانیم.
اگر خاطرتان باشد قبل از سفر به نپال پیرامون این امر شروع به صحبت کردیم ولی با شروع سفر به
نپال این مقوله نصف و نیمه ماند .اینک در ابتدا اشارهای به آنچه گفتهشده میکنیم و سپس وارد ادامه
صحبت میشویم.
.1خانه خود را با یک توریست جابجا کنید و بروید سفر .به این روش  house-swapمیگویند .نه
اشتباه نکنید .منظورم اجاره دادن خانه نیست.
در این روش دو گردشگری که مقاصدشان را انتخاب کردهاند میتوانند منزل خودشان را در اختیار
یکدیگر برای مدتی معین بگذارند تا در زمان سفر به شهر موردنظر در آن سکونت کنند و بالعکس .
قبلا گفت یک که برای این منظور وارد سایت  www.homeexchang.comشده و این سایت
میتواند هزاران هزار از این موارد را برای شما به نمایش میگذارد و شما میتوانید منزل موردعلقه
خودتان را در مقصد از طریق این وبسایت انتخاب کنید  .اگر کسی قصد سفر به شهر شمارا داشته
باشد آن را در وبسایت مشخص میکند و در صورت تمایل شما میتوانید با او ارتباط برقرار کنید و
قرار بگذارید در مدتی مشخص منزل خودتان را با او مبادلهکنید تا هنگام اقامت در آن شهر نه شما
هزینه هتل بپردازید و نه او .اگرچه برای عضویت در این سایت باید ساالنه مبلغی حدود ده دالر
بپردازید اما در مقابل هزینه یکشب اقامت در هتل این رقم واقعا ا ناچیز است.
اگر بدانیم که هزینه اقامت در هتل یا اجاره منزل در شهرهایی مانند سیدنی یا ونکوور بسیار باالست
بنابراین بهترین روش برای مسافرت ارزانقیمت به شهرهای معروف جهان این روش است عجله کنید

و همین امشب عضو یکی از این سراچهها عضو شوید تا خانه موردعلقه خود را در مقصد سفر بعدی
از دست ندهید.
حتما ا به خاطر دارید که وقتی وارد سایت میشدید از شما آدرس خانه و یا اتاقی را میخواهید در
اشتراک بگزارید میپرسید و بعد یک عکس از داخل و یک عکس از بیرون را به اشتراک
میگزارید .میتوانید یک اتاق خالی از اثاثیه را نشان دهید و یا هر چیز دیگر ولی هر چه نشان دادید
باید همان را داشته باشد.
درنهایت به یاد داشته باشید که اکثر این سراچهها قبل از معرفی دو گردشگر به یکدیگر از هویت
واقعی کاربرانشان مطمئن خواهند شد .
وقتی وارد سایت مزبور شوید  ،در ابتدا از شما میخواهد که آدرس خانه خود را به همراه یک عکس
از نمای بیرون و یک عکس از نمای داخل به اشتراک بگزارید .مهم نیست که چه امکاناتی دارید .مهم
این است که همه مطالبی را که بیان میکنید درست و صحیح باشد .اگر میگویید خانه شما مبله است و
عکس مبلمان میگزارید عینا ا باید چنین باشد .در عوض طرف مقابل همچنین خواهد بود.
تا این جای کار قبلا برایتان مفصل صحبت کرده بودم ولی اکنون دیگر کار راحتتر شده .قبلا باید
یک نفر از آن کشور میخواست به خانه شما بیاید ولی اکنون دیگر این ضرورت نیست.
شما یکخانه در برلین اینگونه رایگان میگیرید ولی صاحبان خانه به آرژانتین میرود و از
آرژانتین یک نفر رفته هندوستان وان هندی می این ایران
حتی بازهم راحتتر شده
شما میروید ملبورن در یکخانه به مدت ده روز ولی ممکن است که شش ماه بعد او به خانه شما
بیاید و ...
بگذریم قبلا در این باب مفصل صحبت کرده بودیم

دنیای زیبای ما:
دومین روشی که یک سال پیش در رابطه با آن صحبت نمودیم  ،داوطلب شدن برای کارهای
عامالمنفعه است .چون قرار است که چند روز دیگر یک مجله همین بحث چگونگی سفر ارزان را
از ابتدا تا انتها چاپ نماید ،قبل از اینکه روشهای نوین را به گفتمان بنشینیم این مقوله امور خیریه را
دوباره بیان میکنم که نظم مطالب حفظ شود.
 .2کارهای داوطلبانه برای مؤسسات خیریه volunteer and fundraise
آیا تاکنون به فکر انجام کارهای داوطلبانه و خیریه بودید؟ یکی از امتیازات این کار برای شما که
علقهمند به دیدن مکانهای رؤیایی خود هستید ولی جیبتان خالی است همین کارهای خیریه است .شما
میتوانید در کنار انجام کارهای عامالمنفعه سفر کنید و از دیدن آن مکانها که همیشه آرزوی دیدن
آنها را داشتید رایگان لذت ببرید  .بعضی از ترجمانهای خیریه که به دنبال نیرو کار هستند حتی بلیت
هواپیمای شمارا به منزلتان پست میکنند  .اکثر این ارگانها مشغول به برنامهریزی کارهایشان برای
یک یا دو سال آینده هستند .بنابراین اگر قصد استفاده از این امکانات رادارید بدون تردید باید طی این
مدت همراهشان باشید ولی به خاطر داشته باشید این ارگانها بیشتر به دنبال افراد باسابقه و باتجربه
هستند .ناامید نشوید بعضی از این ارگان ها که در اموری چون مدرسهسازی و خدمات درمانی و
بهداشتی فعالیت میکنند دورههای کوتاهمدت دارند و افراد تازهکار را نیز قبول میکنند به یاد داشته
باشید حضور در این برنامههای کوتاهمدت میتواند بهعنوان سابقه خوبی برای سفرهای بعدی شما باشد
برای اطلع از چگونگی این امتیاز به سایت  www.optimist.orgسری بزنید و شرایط حضور در
دورهای خیریه را بررسی کنید.
پس از ورود به سایت چنین صفحهای باز میشود

به دو روش میتوانید عضو شوید اولشخصی که مشخصات خود را و توانمندی خود را اعلم میکنید.
مثلا من پرستار هستم با دو سال سابقه کار و مسلط به کامپیوتر و  .....میتوانم در یک مرکز درمانی
خیریه بهعنوان پرستار روزی چهار ساعت برای یک ماه مشغول کار باشم .این هم ترجمه مدرک
دانشگاهی من.
یا من تحصیلت دانشگاهی و علمی ندارم ولی در باغبانی و کشاورزی مهارت دارم 5 .سال است که
در این حوزه کار میکنم .میتوانم در این مقوله روزی  5ساعت در پروژه مدرسه طبیعت السالوادور
همکاری کنم
در صورت نیاز و تائید کار شما ،محل سکونت شما و غذای شما در زمان رایگان است و البته حقوقی
هم شما نخواهید داشت
مدل دیگر این است که از طرف یک موسسه خیریه در شهرتان به عضویت درآیید .یعنی مشخصات
موسسه خیریه را وارد کنید .مثلا مرکز معلولین  ...در شهر فلن هستیم .اهداف ما ...این است و ....
ارزش این روش این است که گاهی شما میتوانید توجه جامعه جهانی و نیکوکاران را در جهان به یک
مرکز خیریه جلب کنید .مثلا بگویید که از کشورهای مختلف افراد داوطلب برای کار در این مرکز
بفرستند و یا برعکس برای پروژههای مختلف در کشورهای مختلف ،این موسسه یک نفر را برای
امور خیریه میفرستد
فکر کنید که در کشور مکزیک یک موسسه خیریه در حال ایجاد بیمارستان است  .برای تأمین نیروی
پزشکی و یا پرستاری خود نیروی داوطلب از تمام دنیا میخواهد .شما اعلم آمادگی میکنید تا برای
یک ماه یا سه ماه در آنجا کارکنید .بعد از مراحل اولیه شما یک واحد اقامتی رایگان در طی آن مدت
خواهید داشت .تردید نکنید که این روش یکی از بهترین روشهای سفر و تجربهای متفاوت از زندگی
در دیگر نقاط جهان است.

 .3میتوانید یک یا چند همسفر برای رفتوآمد بین شهرهای مختلف را از طریق زیر پیدا کنید.
carpool/hitchhike
شما میتوانید با شخصی که بهطرف همان مقصد شما مشغول رانندگی است همسفر شوید یا اگر ماشین
دارید و قصد سفر کردید به دنبال همسفری باشد که هزینه بنزین را با او تقسیم کنید .این روش معموالا
زمانی قابلاستفاده است که با برنامه سفر میکنید بنابراین اگر برنامهای ندارید از خیر این روش
بگذرید و به دنبال راهکارهای دیگری باشید .اما برنامه دارها سری به سایت
 www.erideshare.comبزنند تا همسفر خود را از میان هزاران هزار پیشنهاد انتخاب کنند .در این
سایت عکس  ،شماره تلفن و آدرس افراد متقاضی که ماشین دارند یا اینکه به دنبال کسانی که ماشین
دارند و عازم سفر هستند قیدشده میتوان با یکی از آنها که مقصد مشترکی با شما دارد تماس بگیرید و
همراه او عازم سفر شوید.
در ضمن تمامی افراد عضو در این سایت شناسه دارند و سابقه خوب در همسفر بودن.
همسفر شدن و مجانی سواری کردن یکی  ،از بهترین روشهای مسافرت برای شماست و در طول
مسیر با افراد محلی نیز آشنا میشوید

در کشورهای اروپایی و هندوستان این روش کاملا ایمن و پرکاربرد است .البته اول باید دران عضو
شوید
 .4کمکهزینه سفر و تحصیل از سازمانهای بینالمللی بگیرید
get a travel scholarship
از سالیان قبال در کانادا قانونی بود که برای دانش آموزان کانادایی در نظر گرفتهشده و این گروه
میتوانستند درخواست تحصیل در  55کشور مختلف جهان را داشته باشند و کمکهزینه سفرشان را
از دولت کانادا دریافت کنند اما بهتازگی سازمان یونسکو برای ارتباط بیشتر تمدنهای مختلف و
آشنایی ملل با یکدیگر و همچنین ارتقاء سطح تحصیلی کشورها برنامهای را برای دانشجویان و دانش
آموزان دوره متوسطه در این زمینه در نظر گرفته است و تقریبا ا امکان ادامه تحصیل متقاضیان در
 125کشور مختلف جهان را فراهم کرده است .بنابراین اگر علقهمند به تحصیل در دیگر کشورهای
جهان هستید به آدرس
www.unesco.org/education/studingabroad/networking/studyabroad.shtml
مراجعه کنید و برگههای الزم و موردنظرشان را تکمیل کنید تا در اولین فرصت به مقصد موردعلقه
خودتان برسید.
یادگیری و آموزش همراه با سفر بهترین فرصتی است که برایتان با این روش مهیا شده بنابراین از
این فرصت استفاده کنید و علوه بر تحصیل سفری بهیادماندنی را نیز تجربه کنید.
.4
کاوچ سرفینگ (به انگلیسی )CouchSurfing :نام یک شبکه اجتماعی «مهماننوازی رایگان» است.
افراد با عضو شدن در این سایت و مشخص کردن محل سکونت خود ،اعلم آمادگی میکنند که جای
خواب رایگانی را برای یک یا چند نفر در خانهشان آماده کنند .میزبانان موظف به انجام کارهایی از

قبیل درست کردن غذا ،دادن حولهی تمیز و خدماتی ازایندست نیستند .اگر میزبان مهمانان خود را به
گردش دور شهر ببرد یا برای آنها صبحانه درست کند ،تنها از روی میل شخصی است و در اصل
نوعی لطف کردن در حق آنهاست.
سازوکار این شبکه به این صورت است که پس از ایجاد حساب کاربری رایگان ،میتوان پیش از
سفر به شهر یا کشوری دیگر با کاربران آن شهر یا کشور تماس داشت و در صورت توافق دوجانبه از
امکاناتی که طرف مقابل میتواند تدارک ببیند ،بهرهمند شد.
امکانات کاربر مقابل بر یکی از  3گونه زیر است:
خدمات کامل (گزینه  Yesیا  :)Definitelyکه شامل تدارک جا برای خواب و راهنمای گردش در
شهر میشود.
گردش (گزینه  :)Coffee or Drinkکه شامل راهنمای گردش در شهر میشود اما فراهم نمودن جا
برای خواب را ندارد.
سفر در حال حاضر (گزینه  )Traveling at the momentکه هیچ الزامی را برای کاربر در
برنمیگیرد.
البته در هنگام ایجاد حساب کاربری ،هر کاربری باید خدماتی را نیز که میتواند به دیگر کاربران
ارائه دهد را مشخص نماید.
کاوچ سرفینگ که معنی کلمه به کلمهاش کاناپه گردی است یک شبکه اجتماعی است که بین مسافران
و مردم محلی ارتباط برقرار میکند و از بیشتر از  23۲کشور دنیا عضو دارد که تعداد اعضای آن از
یک و نیم میلیون نفر گذشته است .ارتباطی که باعث دوستی و تبادل فرهنگها و تجربهها و قسمت
کردن مهماننوازی و آسان شدن مسافرت کردن در دنیا میشود.

سیستم اصلی این شبکه بر " "Hostingو "  "Surfingمیچرخد Surfing ،به معنای اقامت یک
مسافر در منزل یک شخص بومی بهعنوان مهمان و بهطور رایگان است ،یعنی هر وقت کسی از
شهری دیگر یا از به کشور دیگر به شهر شما آمد با شما از طریق اینترنت تماس خواهد گرفت که آیا
امکان آن هست چند روز را مهمان شما باشد یا نه Hosting ،به معنی میزبانی و مربوط به آن فرد
بومی است که به مسافر اقامت میدهد ،رایگان بودن این سیستم به این معنا نیست که میزبان باید برای
مسافر پول خرج کند ،و میزبان هم حق ندارد برای فراهم کردن مهم اقامت از مسافر پول بگیرد ،و
مسافر هم حق ندارد خرجی به گردن میزبان بگذارد و نباید از سیستم سو استفاده نماید ،اگر میزبان
خواست برای مسافر کمی خرج کند و مثلا به غذا مهمان نماید ،صرفا ا از روی مهماننوازی است نه از
روی دایره وظایفی که از طریق عضو شدن در سایت قبول کرده است.
میزبانان با میزبانیشان این امکان رادارند که بدون ترک کردن محل زندگیشان صرفا ا با  Hostکردن
مسافران یا  Surferهایی که با نژادها ،مذهبها و سنتهای مختلف از همهجا دنیا میآیند و چند روز
زندگی کردن با آنها علوه بر اینکه بافرهنگشان ،باتجربههای شخصیتشان و با آدمهای جدید زیادی
آشنا میشوند و بازنده نگهداشتن سیستم مسافرت کردن را با از بین بردن هزینه محل اقامت برای
خودشان هم بسیار ساده و ارزان میکنند .مسافران که در این شبکه به آنها  Surferگفته میشود
علوه بر کم شدن هزینه اقامت از هزینه سفرشان این امکان رادارند که چند روزی را با میزبانشان از
یک فرهنگ دیگری زندگی کنند و با عمق فرهنگ وزندگی و سنّتهای کشور میزبان آشنا شوند و از
اطلعاتشان استفاده کنند ،یعنی به معنای واقعی کلمه بهجایی که مسافرت میکنند ،با سایر فرهنگها
آشنا شوند.

علوه بر این در هر شهری اعضا دورهمی هایی با عنوان  CouchSurfing Gatheringبرای
دورهم جمع شدن اعضای محلی و Surferها ترتیب میدهند که هم برای آشنایی بیشتر اعضای محلی
با همه و همچنین برای گسترش روحیه کوچ سرفینگ است.
شاید این موضوع کمی نگرانکننده به نظر برسد چون فردی که بهعنوان سفیر وارد این سایت میشود
درواقع اعلم آمادگی میکند که میزبان دیگر سفیران باشد یا آنها را در خانه خود بپذیرد .اما از سال
 2۲۲4تا اوت  2۲11که بیش از  3میلیون و  4۲۲دیدار و میزبانی انجامشده اتفاقی رخ نداده است.
در قبول مهمان یا میزبان باید به رفرنسها و فیدبکهایی که مهمانان و میزبانان قبلی به آن فرد دادهاند
توجه کرد تا با آگاهی و اطلعات بیشتری اقدام شود.
گفتنی است زبان پارسی بهعنوان زبان رایج بیش از  11هزار نفر شناختهشده است .این آمارها نشان
میدهد تعداد کاربرانی که از ایران بهعنوان سفیر عضو این سایت شدهاند حدود  ۷هزار نفر و ایران
چهل و نهمین کشور در  Couch Surfingاست.
 .5هوشمندانه پرواز کنید fly smart
شرکتهای هواپیمایی ارزانقیمت در سراسر جهان برای مدتی هست که موردتوجه اکثر مسافران و
گردشگران حرفهای قرارگرفتهاند آنهم فقط به این دلیل که بیشتر مسافران به دنبال ارزان سفر کردن
هستند .به همین دلیل این شرکتها که معموالا قیمت بلیتهای خود را با حداقل سود در نظر میگیرند
بازهم تشویق به پایین آوردن قیمتهای برخی از پروازهای خود شدهاند .این شرکتها در بسیاری از
کشورهای گردشگر پذیر مثل استرالیا ،انگلستان ،آمریکا هرچند وقت یکبار دست به ارائه تخفیفهای
باورنکردنی میزنند که واقعا ا برای هر گردشگر حرفه به دست آوردن بلیت این پروازها یک
رؤیاست .بنابراین با توجه به محدودیت صندلی و البته زمانی ارائه این تخفیفها همیشه هوشیار باشید
تا از فرصت طلیی ایجادشده بهخوبی استفاده کنند بهعنوانمثال یکی از سایتهای ارائهدهنده اینگونه

تخفیفها  www.esyjet.comاست پس سعی کنید همیشه این سایت را مرور کنید تا با اولین اطلعیه
تخفیف برای مقصد بعدی خودتان بلیت تهیه کنید.
اگر فرصت الزم برای استفاده از بهترین پیشنهاد رادارید  ،صبر کنید تا از این شرکتها بلیت ارزان
باقیمتی باورنکردنی حتی گاهی اوقات  2دالر تهیه کنید با این روش میتوانید برای سفرهای بعدی
خود پول زیادی ذخیره کنید.
هرگز تصور نکنید ارزان بودن بلیت یعنی بیکیفیتی هواپیما بلکه فقط ممکن است در طول  4ساعت
پرواز خود هیچچیزی برای پذیرایی به شما داده نشود بلکه باید هرچه میخواهید را بخرید که زیاد مهم
نیست این مشکل هم با یکلقمهنان و پنیر خانگی برطرف خواهد شد.
 .6ماجراجویی کنید take a hard-core challenge
اگر اهل ماجراجویی هستید و علقهمندید حجم زیادی از آدرنالین را در خون خود تجربه کنید همین
امروز مقصد بعدی سفرتان را انتخاب کنید .چرا? چون به شما فرصت سفر رایگان میدهد و یا حتی
برایتان درآمد نیز داشته باشد و حتی گاهی اوقات دلیل اصلی سفری رایگان نیز خواهد بود .همانطور
که میدانید هرسال تعداد زیادی از ماجراجویان از گوشه و کنار جهان بار سفر میبندند تا در گوشه از
دهکده جهانی ماجراجویی کنند به همین دلیل بد نیست به سایت www.acrossthedivide.com
مراجعه کنید تا ماجراجویی موردنظر خودتان را انتخاب کنید  .نمونههایی از این مسابقات عبارتاند
از مسابقه حمل همسر بر روی پشت در بین گلوالی ،مسابقه ساندویچ خوردن  ،مسابقه  ...برای
شرکت در اینگونه رقابتها گاهی اوقات شرکتهای بزرگ تجاری بهعنوان حامی مالی شما خواهند
بود پس میتوانید برای انجام این ماجراجویی از آنها پول مناسبی بهعنوان حقالزحمه دریافت کنید و
هزینه سفر خود را به دست آورید.

پس پیش بهسوی ماجراجویی اما قبل از سفر سعی کنید حامی مالی خودتان را راضی کنید تا شمارا
بیمه کامل کند  ،این عاقلنهترین کار برای آینده شماست .بههرحال خطر همیشه در کمین است.
 .۷در مسابقات شرکت کنید Enter contest
اگر شما مدت زیادی هست که آرزوی یک سفر رؤیایی رادارید و هنوز جیبتان خالی است و پول کافی
ندارید راحتترین راه برای شما شرکت در مسابقات بینالمللی است .مسابقه عکاسی از طبیعت ،
منظره،
هرساله شرکتهای بزرگ سفری در دنیا و یا حتی ایران مسابقه عکاسی برگزار میکنند و بهترین
عکسها برنده هزینه سفر به کشورهای مختلف میشود .ازجمله این شرکتها در سطح دنیا شرکت
 .lonely planetاست و در سطح ایران شرکت  last secondاست

نوشته شده توسط دکترخسروجردی
http://ourbeautifulworld.co

