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اصطالح شناسی 
چادر

کاروانک گردشگري

نوعی سرپناه از جنس پارچه است که می تواند از هم باز شده و براي 

سهولت در حمل تا شود.

نوعی کاروانک است که به منظور یدك کشیده شدن در پشت یک 

وسیلۀ نقلیه طراحی شده و در آن خدمات اقامتی و تسهیالت خودپذیرا 

فراهم می شود.

یدك چادري

اقامتگاه کودکان

چادري که بر روي یدك نصب و به پشت یک وسیلۀ نقلیۀ جاده اي 

وصل می شود.

مجموعه اي که در آن خدمات اقامتی گردشگري براي کودکانی که قصـــد 

گذراندن تعطیالت یا سپري کردن دورة نقاهت خود را دارند، فراهم می شود.
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هتل/مهمانخانه

پ ذیر مهما ن

مجموعه اي با امکانات پذیرش، خدمات و تسهیالت اضافی که در آن 

خدمات اقامتی و اغلب غذا در دسترس است.

نوعی اقامتگاه که در آن، خدمات اقامتی در اتاق با تخت تاشو 

یا آپارتمان فراهم می شود.

مجموعه اي که در آن، خدمات اقامتی در اتاق با تخت تاشو یا 

آپارتمان فراهم می شود.

مجموعه اي در مناطق برون شهري که در آن غذا و نوشیدنی ارائه 

می شود و برخی خدمات اقامتی فراهم می گردد.

سراي اختصاصی

روستاسرا

مهمانکده
شبانه روزي

مهمانسراي
جوانان

ساختمانی اختصاصی که در آن خدمات اقامتی براي مهمانان و اغلب 

صبحانه فراهم می شود.

نوعی اقامتگاه خانوادگی، مستقل، مبله (با اسباب و اثاثیه)، با 

تسهیالت آشپزخانه اي که عموماً در ساختمانی در منطقه اي 

روستایی، در دهکده یا بیرون از شهر قرار دارد.

مجموعه اي که در آن خدمات اقامتی معموالً براي بیشـــتر از یک شب ارائه 

می شود به طوري که غذا عمدتاً براي مهمان هاي مقیم در دسترس است.

مجموعه اي که معموالً توسط عضوي از یک سازمان غیر انتفاعی اداره 

می شود و در آن خدمات اقامتی، گسترة محدودي از غذاها و/یا خدمات 

آشپزخانه اي همراه با سایر تسهیالت، خدمات، برنامه ها و فعالیت ها به 

عنوان مبنایی براي موارد آموزشی و تفریحی غیر رسمی، عمدتاً براي 

افراد جوان فراهم می شود.

منزلگاه،
هتل آپارتمان

مجتمع گردشگري

آپارتمانی، اقامتگاه

مجموعه ا ي تفریحی که معموالً خدمات اقامتی در کلبه ، بنگالو یا 

کاروانک گردشگري ارائه می شود و تسهیالت سرگرمی و تفریحی، 

مغازه و رستوران در محل فراهم می گردد.

ناحیه اي تعریف شده با تسـهیالت بهداشتی که یکی از صورت هاي زیر از 
خدمات اقامتی یا فضاي الزم براي آن ها فراهم می شود: چادرها، کاروانک 
هاي تفریحی، کاروانک موتوردار (نوعی وســــیلۀ نقلیه داراي تختخواب، 
آشــپزخانه با تجهیزات مرتبط، موارد بهداشــتی و غیره ویژة ســـفرهاي 
)، کاروانک هاي تفریحی، کلبه ها وآلونک ها با یا بدون تسهیالت  تفریحی

سرگرمی و ورزشیِ مرکزي، مغازه ها و رستوران ها.

راه سرا نوعی اقامتگاه با تسهیالت توقفگاهیِ نزدیک براي وسائط نقلیه که براي 

جذب افرادي که با خودرو سفر می کنند، طراحی می شود.

نوعی اقامتگاه با خدمات درمانی براي سالمت فردي که در یک چشمۀ 

آب گرم مستقر است.

اردوگاه گردشگري
گردشـگري مرکز 
دهکدة گردشگري

کاروانگاه، اردوگاه، 

گردشـــــــگاه،

اردوگاه گردشگري

گردشـگري پارك 

هتل تندرستی

سراي اختصاصی
 برون شهري

خانه اي اختصاصی در یک منطقۀ برون شهري که در آن خدمات 

اقامتی فراهم می شود.

اقامتگاهی که در مزرعه اي دایر، واقع است.مزرعه سرا

مزرعه سرا با غذا اقامتگاهی که در مزرعه اي دایر، واقع و غذاها عمدتاً با محصوالت 

مزرعه طبخ می شود.

اقامتگاهی دور افتاده واقع در ناحیه اي کوهستانی که مجموعه اي از پناهگاه کوهستانی

تسهیالت را در اختیار گردشگران قرارمی دهد.

کلبه ، بنگالو

سراچه هتل

اقامتگاهی مجزا که در آن تسهیالت آشپزخانه اي فراهم می شود.

کاروانک موتورداري که داراي قابلیت رانندگی است و تسهیالت 

خواب و خدمات آشپزخانه اي در آن فراهم شده است.

اقامتگاهی متحرك بر روي یک یدك کش چرخدار که قابل حمل 

است.

اقامتگاهی که در آن خدمات اقامتی فقط در یک سري اتاق آپارتمانی 

ارائه می شود.

مهمانخانه با دورة
 اقامت طوالنی

کاروانک تاشو 

دوبۀ آبراهی

کاروانک گردشگري 

 کاروانک گردشگري متحرك 

کاروانک ثابت

 خانۀ متحرك

اقامتگاهی در محیط شهري که خدمات اقامتی در آن براي دوره هاي 

زمانی دراز مدت فراهم می شود.

نوعی کاروانک که می تواند از هم باز شده و براي سهولت در حمل، 

تا شده و در پشت یک وسیلۀ نقلیه، یدك کشیده شود. خدمات اقامتی 

و تسهیالت آشپزخانه اي در این نوع کاروانک نیز فراهم می شود.

دوبۀ تفریحی که در آن خدمات اقامتی و تســـــهیالت آشپزخانه اي براي 

گشت زنی هاي روي آب و درون مرزي فراهم می شود.

کاروانک اساساً ثابت است اما قابلیت حرکت، ثابت شدن در شیار مربوطه 

و فروش به عنوان خانۀ دوم یا اجاره براي تعطیال ت را دارد و معموالً در 

یک پارك گردشگري مستقر است که در آن خدمات اقامتی و تسهیالت

آشپزخانه اي فراهم می شود.

ون سفري، 
کاروانک موتوردار

کاروانچه

کاروانک
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