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 متر 6962هفتگانه جهان در رشته كوه آند قلل ه مين قلّدوّ

 (مريكاي جنوبي آ رهقاّ هبلند ترين قلّ) 

 آرژانتين: كشور

  روز 52 ت زمان:مدّ 

 كوهنوردي  نيمه حرفه ايي :نوع برنامه

 1401 هام نمهب 12 اي و هامنابآ 29: اجراءتاريخ 

 سه ماه قبل از تاريخ حركت آخرين مهلت ثبت نام:

 UIAA B 1 : درجه سختي قلّه

 صفحه 4 :اطلّاعات

 :روز شمار برنامه

 ساعت پرواز  19الي  17 بوئنوس آيرس بهسپس  استانبول بهتهران پرواز از  ل:روز اوّ

  اقامت در هتل كيلومتر 33ترانسفر از فرودگاه به شهر بمسافت  بعد از ظهر ورود به آرژانتين و روز دوّم:

 ساعت13 ، بمّدت، شب در راهمندوزاطرف شهر  بهحركت با اتوبوس  يرس و شبروز آزاد در بوئنس آ روز سوّم:

 شب اقامت در هتل ،خريد و اخذ مجوز صعودترانسفر به هتل و روز آزاد در شهر مندوزا،  روز چهارم:

 ساعت 3دت بمّ ،تانيكوهس هتلو اقامت در  متر 2820در ارتفاع  Penintesبعد از صرف صبحانه حركت به طرف دهكده پنينتسم: پنجروز 

 اقامت در متر 3400رتفاع اطرف كمپ مياني ) كونفلوانسيا ( در و كنترل مجوزها و سپس كوهپيمايي ب ورودي پارک ملّي حركت بهم: روز شش

 ساعت 3الي  2چادرهاي راحت تخت دار، بمّدت                  

 كونفلوانسيا در كمپ طرفبمتر و برگشت  4300ارتفاع  تاقلّه  بيديواره جنوانسيا پالزا فر بطرفهم هوايي و كوهپيمايي روز  م:هفتروز 

 ساعت 6الي  5متر رفت و برگشت،  3400ارتفاع                 

 ساعت 8الي  7، بمّدت متر 4200ارتفاع كيلومتر در دره ائي وسيع،  48به مسافت ( زا دموالسپالحركت به طرف كمپ اصلي ): روز هشتم 

 اقامت در چادر ت و هم هوايي در كمپ اصليروز استراح م:روز نه

 ساعت 6، بمّدت متر رفت و برگشت اقامت در كمپ اصلي 5050صعود قله بنته به ارتفاع  روز دهم:

 ساعت 3الي  2، بمّدت اوّل و اقامت در چادرصعود بطرف كمپ  م:يازدهروز 

 ساعت 3الي  2، بمّدت امت در چادرصعود به كمپ دوّم و برپايي چادر برگشت به كمپ اصلي اق دهم:دوازروز 

 اقامت در چادر روز استراحت و هم هوايي زدهم:سيروز 

 اعتس 6الي  5بمّدت   ،متر اقامت در چادر 5400( در ارتفاع م )كوندورز نستصعود به طرف كمپ دوّ دهم:روز چهار

 ساعت 4لي ا 3بمّدت  ،متر 5950( در ارتفاع  الوكورم )صعود به طرف كمپ سوّ دهم:روز پانز

 جسماني تيم تا كمپ اصلي  )در صورت وضعيت  م و اقامت در چادركمپ سوّ ه آغاز و سپس برگشت بطرفقلّ صبح زود حركت بسوي: دهمروز شانز

 ساعت برگشت 3ساعت رفت و  7الي  6بمّدت   امكان برگشت وجود دارد(                     

 و هوابراي بدي آب روز اضافي و رزرو  هفدهم: زور

 ساعت 3الي  2، بمّدت صبح زود بعد از صرف صبحانه حركت به طرف كمپ اصلي و اقامت در چادر: دهمروز هيج 

 شهر مندوزا و اقامت در هتل به طرف ونصبح  بعد از صبحانه حركت به طرف دهكده پنينتنس و انتقال با  :دهمنوزروز 
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 قامت در هتلروز آزاد و گردش در شهر زيباي مندوزا ا :مروز بيست

 ساعت 13ت ، بمّدشب در راهبه طرف بوئنوس آيرس  وزا و شب حركت با اتوبوسروز آزاد، تور شهري در مند م:روز بيست و يك

 و اقامت در هتل بوئنوس آيرسروز آزاد گردش در  روز بيست و دوّم:

 و اقامت در هتل بوئنوس آيرسروز آزاد گردش در  روز بيست و سوّم:

 اعت(س 5/1تانگو بمدت رقص و اقامت در هتل ) ديدار از كنسرت  بوئنوس آيرسروز آزاد گردش در  ارم:روز بيست و چه

                                                                                روز آزاد و بعد از ظهر ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ايران در دو مرحله    صبح روز بيست و پنجم:

 : قيمت

 نفره 10  نفره 9 نفره  8 نفره 7 نفره 6 نفره 5 هنفر 4 در قالب تيم

هزينه براي 

 هر نفر

6450  

 دالر

 آمريكا 

6000  

 دالر

 آمريكا

5800 

 دالر 

 آمريكا

5550 

 دالر

 آمريكا

5400 

 دالر

 آمريكا

5250  

 دالر

 آمريكا

5100 

 دالر  

 آمريكا

 

 :خدمات شامل
  آرژانتينور كشاخذ دعوتنامه از 
 (كيلومتر تا شهر 33مسافت ) انتقال از فرودگاه بوئنوس آيرس به هتل و بالعكس 
 (ب موقع برگشتش سهشب موقع رفت و  يک)،  فقط با صبحانه شب چهار در شهر بوئنوس آيرستاب  ستاره چهارهتل  اقامت در  
 يدنيبا خدمات شام و صبحانه و نوش بالعكس و به شهر مندوزااز بوئنوس آيرس  اتوبوس سوپر لوكس تخواب دار 
  رگشت(ت و دو شب ب)يک شب موقع رف در اتاق دو تخته فقط با صبحانه شب سهدر شهر مندوزا تاب ستاره  چهاراقامت در هتل  

  نكه ظر گرفته شده است چنادر ن دالر 590 ميانگين مبلغصعود  براي مجوزفوق  هزينه ارزي)در  آكونكاگواقلّه  صعود )پرميت(مجوز

ريخ برنامه ستگي به تا)ب خواهد شد. از شركت كننده مطالبه و يا استردادفوق باشد از مبلغ و يا بيشتر هزينه كمتر صعود مجوز هنگام اخذ 
 خواهد بود(

  و شام فقط با صبحانه كوهستاني يک شب هتلاقامت در 
 مپ اصليكبراي حمل تا  كيلو گرم 30 بار مجاز هر نفر براي قاطر راهنما، ، كليه ترانسفر هاي شهري و بياباني 
 ر طول صعود د رتفاعا و نوشيدني سه وعده غذاتداركات موالس )كمپ اصلي( انسيا و پالزا دسه وعده غذاي كامل در كمپ كونفلو 
  ،چادر  چادر توالت، ،راي بارهانباري باتدارک چادر ارتفاع و چادر اقامت در چادر اسكلتي تخت دار در كمپ هاي كونفوانسيا و پالزا دموالس

 هد شد(تقسيم خواشركت كننده و راهنماي محلي )حمل چادر و غذاي ارتفاع از كمپ اصلي به باال بين افراد  دوش

  الكترونيكي ت شارژ لوازم، خدماكمكهاي اوليه، هاي باال به كمپ اصلي از كمپبي سيم ارتباط ، راهنماي صعود تاييدبا صعود حكم 
  سال 75يک ميليارد ريال براي افراد زير  000/000/1200عادل حوادث انفرادي مبيمه 
 بين بوئنوس آيرس و مندوزا و بالعكس ، پرداخت اضافي بار در اتوبوساز طرف آذركوه هداياي ويژه 

 .فوق نميباشدارزي  زير شامل هزينه موارد

 آن جداگانه محاسبه ميشود مبلغ آذركوه انجام و با هماهنگي وتركيش  پيماييبا هوا تومانميليون  40الي  37هواپيما معادل  بليت. 

 عوارض خروج از كشور 

  هدات مجريبيش از تعّدر شهر بوئنس آيرس و يا شهر مندوزا اقامت در هتل بهر دليلي 

 ما در طول مسافرتاضافي بار هواپي، دالر 15الي  10هر وعده غذاي عالي بوئنوس آيرس و مندوزاي ناهار و شام در شهر ها  

  كيلوگرم 48از  بيش 
 ميني بار( استفاده از محتويات داخل يخچال در هتل ها( 
 م و هزينه هاي شخصيانعا، خشكشويي، دالر 3با اينترنت هر دقيقه  مكالمات تلفني 
  مندوزا اجاره تجهيزات كوهنوردي در خريد و يا 

 خواهد بود. الرد 770و بالعكس مبلغ  االبراي كمپ هاي بهر كوهنورد از كمپ اصلي جهت حمل تجهيزات شخصي  باربر ارتفاع 

  توسط باربر در كمپ اصلي دالر 210م مبلغ كيلوگرم از كمپ اصلي به كمپ دوّ 22حمل بار بوزن 

 بيمارستان، دارو، و غيره ....قاطر، باربر، ليكوپتر، شامل: ه عمليات امداد و نجات 
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 :قابل توجه كوهنوردان شركت كننده
شي يش و يا كاهذكر شده در فوق افزا اگر در مورد قيمت بليتهاي زير خواهد بود  د شامل خسارتانصراف دهثبت نام  يلي بعد ازچنانكه فردي بهر دل

  خواهد شد. استردادرخ دهد ما به تفاوت از شركت كننده دريافت و يا به شركت كننده 
حضور در  ي كوهنوردانتمامرد و از سوي فدراسيون حضور دا كوهستان شکپزموالس پالزا دنسيا و كمپ اصلي االزم به ذكر است كه در كمپ كونفلو

فرادي از نظر ن چنانكه ابنابراي ثبت ميشود ت جسماني آنها بعد از معاينهكه در كارت مجوز صعود آنها وضعي هستندملزم به كنترل پزشكي منطقه 
تيم نيز م مپ سوّك ودوّم در كمپ  تجويز خواهد شد.نيز ي هاي مورد نياز جسماني مشكالتي داشته باشند از طريق دكتر ممانعت بعمل آمده و دارو

نطقه از صعود ب و هواي مآاسب بودن در صورت نا من كه هواشناسي منطقه را دائماً تحت كنترل قرار گرفته ود ندار حضورپليس در قالب تيم امداد 
 جلوگيري بعمل مي آيد.به قله كوهنوردان 

 نام كننده به منزله قبول نمودن تمام شرايط ذكر شده و عقد قرارداد تلقّي ميگردد.ارسال مدارك از سوي ثبت  توجه:

ده به واررامت بهمراه غهواپيما بعد از ثبت نام چنانكه فردي انصراف دهد بليت هواپيماي وي استرداد گرديده و خسارت بليت 

 خواهد شد.كسر شركت كننده  دون قيد و شرط از پيش پرداختيبفوق جدول شركت آذركوه طبق 

 براي صعود:  تجهيزات الزم 
كاپشن و  -6پرقو كاپشن-5 زيرانداز -4 درجه زير صفر( -18) قوكيسه خواب پر-3كلنگ كوتاه كوهنوردي  -2ليتر به باال  80 كوله پشتي بزرگ-1

كش دست -12گشتي گرتكسدستكش دو ان -11يا پشمي كاله پالر و-10يراهن آستين بلندپ -9لواركوهپيمايي ش -8باس زير پالر ل -7شلوار گرتكس 
و يا كفش وش دوپسه پوش يا كفش  -16گرامپون فيكس دار  -15 عينک طوفان -14ينک آفتابي يو وي ع -13جفتپنج انگشتي پالر و يا پشمي دو

فقط تا رسيدن  ي استفادهترلي 40كوله  -20گتر دو پوش زيپ دار -19اتوم تلسكوپي يک جفت ب -18سبک كوهپيمايي از نوع كفش -17 سنگين خوب
باس زير ل -24ري مربوطه با بات LEDراغ پيشاني از نوع چ -23كرم آفتاب  -22 فنجان چايي، قاشق، ظرف غذا قمقمه، فالكس، -21 به كمپ اصلي

 انمير دندحوله، صابون، خ -29دستمال مرطوب  -28پاور بانک  -27 مايوي شنا -26جوراب پشمي دو جفت  -25دمپايياضافي، 

 :آمادگي الزم براي صعود

 .خواهد بودكيلوگرم  18الي  15صي كه در حدود هزار متر به همراه كوله بار شخ ششبراي كوهنوردي در ارتفاع باالي  داشتن فيزيولوژي بهتر
اي تمريني و هفت داشتن صعود برف س آشنايي كامل صعود با گرامپون در ارتفاعات باال بر روي شيبهاي مواقع ضرورياستفاده از كلنگ كوهنوردي در 

 هم هوايي بر باالي چهار هزار متر    

 اخذ ويزا: ثبت نام و مدارك الزم جهت

بت نام  هنگام ث ميليون تومان 40لغ به مبهر نفر پيش پرداختي  ،ماه اعتبار از تاريخ حركت 6قل دار گذرنامه معتبر حداّ عكسصفحه  اسكن رنگي از

 . دريافت مي شودنقداً ددر مقص بصورت دالرو مابقي 
انگليسي از  هگواهي بانكي ب -3با تاييد دادگستري يا اسپانيايي به ترجمه انگليسي و يا گواهي بازنشستگي اشتغال به كارگواهي  -2 فتوكپي گذرنامه -1

 ، پر نمودن تعّهد نامه آذركوهشتت رفت و برگكپي بلي – 3×4 جديد بدون عينک قطعه عكس دو، گردش مالي خوبماهه قبل  6از  حساب جاري شخصي

 آذركوهشركت كوهنوردي   70منصور سابق( جنب آزمايشگاه بوعلي پالک هشتي )خيابان شهيد دكتر بتبريز  :آدرس ما          
 0914 116 4913  :همراه

 مسعود آقاباالئيبنام   40/65464728حساب جامت نزد مسجد كبود تبريز بانك ملّ

 بنام مسعود آقاباالئي  535055289تبريز جاري  تجارت مسجد كبود بانك

نوعي تجاوز به حقوق ديگران است. متونو كپي برداري از  تقليد  
ww.azarkouh.com 

info@azarkouh.com  

Azarkouh@gmail.com 

                                                                           اشيدموفّق و كامياب ب

زمان اعالم 

 انصراف

 روز 45

 مانده به پرواز

 روز  30

 مانده به پرواز

 دو هفته 

 مانده به پرواز

 يك هفته 

 مانده به پرواز

كمتر از يك هفته 

 مانده به پرواز

هزينه غرامت 

 براي

 هر نفر

 ميليون تومان 20 ميليون تومان 15 ميليون تومان 12  ميليون تومان 8 ميليون تومان 5

mailto:info@azarkouh.com
mailto:Azarkouh@gmail.com
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احت داراي سرويس بهداشتيخيلي ر درجه                                                             اتوبوس 180صندلي راحت و تخت شو تا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             متر 3400نسيا اكمپ كونفلو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                متر 4200موالس كمپ اصلي پالزا د


