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با ما بررسی،انتخاب و خرید آنالین را تجربه کنید
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رسـته ی تجهیزات سـفر دیجی کاال همـراه همیشـگی سـفرهای 
شماسـت. در هـر زمانـی می توانیـد بـه سـایت دیجـی کاال مراجعـه 
کنید و تمـام ملزومات سـفرتان را به صـورت اینترنتی بخریـد. اما اگر 
مـی خواهید از تخفیف هـای ویژه ی جشـنواره ی فـروش بهره ببرید 
چیزهایـی را که احتیـاج دارید از هفتم تا چهاردهم اسـفند سـفارش 
دهیـد. دیجـی کاال در ایـن جشـنواره بـرای طبیعت گردی هـای یک 
روزه تـا سـفرهای چنـد روزه بـه ش مـان  کوله پشـتی، زیرانداز، 
اجاق، چادر، کیسـه خواب، قمقمه، فالسـک، چاقـو و تجهیزات دیگر 
پیشـنهاد می دهد. هم چنیـن در این جشـنواره برای آن هایـی که در 
هتـل یا خانـه ی دوسـتان و آشـنایان اقامت می کننـد، انواع سـاک و 

چمدان هـای چـرخ دار و کالسـیک وجـود دارد. 
دیجـی کاال ماننـد همیشـه محصوالتـی از بهتریـن تولیدکننده های 
تجهیزات کمپین و سفر را برای شـما گردآوری کرده است. برندهایی 
ماننـد کـووآ )Kovea(، اسـتنلی )Stanley(، ناتـان )Nathan(، کمـپ 
 ،)Targus( تارگـوس ،)Delsey(دلسـی ،)Primus( پریمـوس ،)Camp(
 ،)Victorinox( ویکتورینوکـس ،)Lexon( لکسـون ،)Milet( میلـت
اپتیمـوس )Optimus( و... را در کنـار هـم خواهیـد دیـد. می توانیـد 
کاالی مـورد عالقه تان را سـفارش دهیـد و در کوتاه ترین زمان ممکن 

تحویـل بگیرید.

چمدان عضو جدانشدنی سـفر اسـت و  باید در هنگام انتخاب و خرید 
به کیفیت و دوام آن توجه داشـته باشـیم. در این بخش شما می توانید 
انـواع چمدان های نرم و سـخت، با بدنه های پلی اسـتر و پالسـتیکی، 
مجهز به قفل هـای TSA برای امنیت بیشـتر و روکش هـای ضد باران 

را سفارش بدهید.

از لذت بخش  تریـن انگیـزه هـای مسـافرت های بین شـهری یـا 
کمـپ زدن، گذراندن اوقـات با دوسـتان و خانـواده اسـت. در این نوع 
سـفرها اسـتفاده از چـادری با ظرفیت مناسـب و کیفیتـی باال کمک 
خواهـد کرد تـا لحظات آرام بخشـی داشـته باشـید. حتـی اگـر از آن 
دسـته افرادی هسـتید که تنهایی را ترجیح می دهند، چادر یک نفره 

وسـیله ای ضـروری   اسـت که بـه آن نیـاز خواهید داشـت.

 در طـول مسـافرت برای شـما پیـش خواهد آمد که تشـنه شـوید یا 
شـاید دل تان بخواهـد در هوای بارانـی یک لیوان چای گرم بنوشـید 
اما زمان کافـی برای جوشـاندن آب و دم کردن چای نداشـته باشـید. 
در این بخش دسـت شـما باز خواهد بود تا باتوجه به سـلیقه و نیازتان 
انواع فالسـک های یک نفره و دونفره، ماگ، قمقمه، شـیکر و وسـایلی 

از ایـن دسـت را تهیه کنید و از مسـافرت تان لذت بیشـتری ببرید.

اگـر بـه قصـد کوهنـوردی بـه مسـافرت و کمـپ می رویـد یـا حتی 
در دویدن هـای کوتـاه مـدت نیاز بـه کفشـی بـادوام و در عیـن حال 
زیبـا داریـد، حتمـا بـه ایـن بخـش در رسـته ی تجهیزات سـفر سـر 
بزنیـد. در بخـش کفـش می توانید کفش هـای مناسـب را کـه در آن 
تکنولوژی هـای مختلـف بـرای حفـظ دمـای داخـل، جلوگیـری از 

خسـتگی و افزایـش مقاومـت تعبیـه شـده انتخـاب کنید.

یکی از دغدغه های معمول روزهای آخر اسفند، برنامه ریزی 
سفر است . خیلی از جوان ها از اوایل اسفند در این فکرند که 
مقصد سفرشان را انتخاب و لوازم موردنیازشان  را تهیه کنند. 

نوروز امسال در این برنامه ریزی تنها نیستید. شام مقصد 
سفرتان را باتوجه به عالقه مندی ها و روحیات تان انتخاب کنید 

ما هم به همه ی آن چه برای سفرتان به آن ها نیاز دارید فکر 
کرده ایم و پیشنهادهای شگفت انگیزی برای تان داریم.
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