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 یکی از قلل شش هزار متری و پر چالش هیمالیاقله آمادابالم 

 
 

 

 نپال كشور مقصد:

 روز 30 :برنامه تمد  

 یخبرف و  کار با کوهنوردی حرفه ائی :نوع برنامه

 پاییزبهار و  :برنامه فصل

 قبل از تاریخ حرکتروز  90الی  120 :ثبت ناممهلت 

    rock climbs 5.9ice climbs,  4 Gradeدرجه سختی صعود: 

   با خدمات عالیفول سرویس نوع خدمات: 

 صفحه 3اط العات: 

 

  برنامه روز شمار

 متر 1320 ، ارتفاعلامت در هتاق ،سپس پرواز به کاتماندو و استقبال از تیم یک از کشورهای همجوارتهران بسوی پرواز از  :لاو روز 

 استراحت، اقامت در هتل                تدارکات برنامه و انجام کارهای اداری و: مدو  روز

 متر 2610 در لوج شبمانیو  فکدینگو ترکینگ تا متر  2800لوكال ترانسفر به فرودگاه پرواز به  :مسوروز 

 در لوج شبمانینامچه بازار، صبحانه ترکینگ بسوی صرف بعد از  م:روز چهار

 متر 3440 لوج در شبمانی، نامچه بازارروز هم هوایی اقامت در  :مپنجروز 

 متر 3930 در لوج شبمانیبوچه، پنگبعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی  :مشش روز

 متر 4450 شبمانی در چادرآمادابالم،  کمپ اصلیصبحانه ترکینگ بسوی صرف بعد از : متهفروز 

 استراحت در کمپ اصلی: هشتمروز 

 متر 6856  بالمآمادابرپایی کمپ ها و صعود قله  روز نهم الی بیست و چهارم:

 متر 3867 در لوج شبمانیتیانگبوچه، بسوی ترکینگ صبحانه صرف بعد از  :مبیست و پنجروز 

 متر 2840 در لوج شبمانی، مونژهصبحانه ترکینگ بسوی صرف بعد از  :مبیست و ششروز 

 در لوج شبمانی، لوكالصبحانه ترکینگ بسوی صرف بعد از  :تمبیست و هفروز 

 و اقامت در هتل  كاتماندوبعد از صرف صبحانه پرواز به  :مبیست و هشتروز 

 
  اقامت در هتل كاتماندوروز آزاد و استراحت و گردش در  :مبیست و نهروز 
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 ترانسفر به فرودگاه پرواز به ایران م:سی اروز 

 

 :فول پکیج قیمت
 

 

 تعداد نفرات تیم 

 هزینه هر نفر

 نفر 5

 

5100 

 دالر

 نفر  6
 

4800  

 دالر

 رنف  7

 

4550 

 دالر

 نفر  8

 

4300 

 دالر

 نفر  9

 

4250 

 دالر

 نفر 10

 

4200 

 دالر

 

 شامل:فول پکیج خدمات 
 در کاتماندو بمّدت ستاره چهارهتل اقامت در  -پرواز رفت و برگشت به لوکال -ترانسفر از فرودگاه کاتماندو به هتل و بالعكسسرپرست مجرب از ایران، 

ی کامل و غذاسه وعده تدارکات  -بین راهی در مسیر به کمپ اصلی و بالعكس درجه یک لوج هایاقامت در  - اتاق دو تخته فقط با صبحانهدر شب  4
اسكان  -ها و افسر رابط با زیراندازباربر و شرپا كان در کمپ اصلی برایتدارک چادر برای اس -و کمپ اصلیبه انتخاب کوهنورد نوشیدنی گرم در مسیر 

امكانات و تجهیزات برای  -مجوز پارک ملی - مجوز صعود قلّه - با زیرانداز ارتفاعنفره در  2کمپ های  در کمپ اصلی ونفره برای هر نفر  2چادر  در
بی  -ثابت گذاری طناب -ام بگ برای مواقع ضروریگ -چادر ارتفاع توسط شرپا ،غذا، حمل سوخت-شرپا 1کوهنورد  1 برای – افسر رابط در طول برنامه

، کپسول گاز مورد نیازسر شعله و  -از مبدا کوهپیمایی تا کمپ اصلی و بالعكس بطور نامحدود یاک هاحمل بار توسط -سیم برای کوهنوردان و شرپاها

دست شوئی  -بار چادر غذا خوری سیستم گرمایی -و انباری انهتدارک چادر برای آشپزخ -تلفن ماهواره ای ثریا برای مواقع ضروری -تا قله غذای ارتفاع

میز و صندلی در  -آشپز و کمک آشپز، تجهیزات آشپزخانه -کمک آشپز و دیگر پرسنل کمپ اصلی بیمه حوادث برای آشپز و -و دوش در کمپ اصلی
 مهمانی شام هنگام  -ودیعه برای اکولوژی -کمپ اصلیغیره در  ژ باتری دوربین وسوالر برای روشنایی و ژنراتور برای شار پانل -کمپ اصلی

                                                                                                       کیسه بار اهدایی از شرکت نپالی -توسط شرکت نپالی با موزیک سنتی بطور زنده ورود

 

 دنیستنفول پکیج ماتی كه شامل خد
از  تنقّالت  - هنگام رفت و برگشت تست کروناهزینه  - دالر 50 ویزای نپال - عوارض خروج از کشور -میلیون تومان 35الی 25تقریبا  بلیت هواپیما

، باربرها و پرسنل کمپ اصلی و انعام به دالر توافقی 500 جهت صعود به قله شرپابه انعام  -هزینه های شخصیمكالمات تلفنی، خشكشویی و  -ایران
به لوکال و داخلی اضافی بار در پرواز  – دالر 12 برگشت از نپال هرکیلو رفت و کیلوگرم موقع 30اضافی بار هواپیما بیش از  -بیمه حوادث یا مسافرت

مصرف هرگونه نوشیدنی بطری شده در استفاده از مینی بار در اتاق هتل،  –ناهار و شام در کاتماندو  -اقامت مازاد در کاتماندو ،کیلو 20بیش از  بالعكس

   تیم امداد، پزشک، بیمارستان، دارو :هزینه امداد رسانی شامل ،دارو و لوازم کمكهای اولیه فردی -طول برنامه
    

 
 گردد. قبل از اعزام کنترلحتماً تجهیزات ذکر شده  تمامیمیشود  ضمناً تاکید تجهیزات الزم  برای صعود:  

جهت  صفر درجه زیر -35یكعدد کیسه خواب پرقو ) -2 هنگام صعود جهت حمل تجهیزات شخصی راحت هفتاد یا هشتاد لیتری کوله پشتی بزرگ-1
عینک طوفان  -5 نیمه سبک هپیماییکو کفش -4 سالم وشکفش سه پ -3 درجه زیر صفر برای شبمانی در کمپ اصلی( -25و یكعدد  های باالکمپ 

کاپشن و  -8 دارای گل برف یک جفت خارجی از نوع عالی باتوم تلسكوپی -7 کوتاه با بند اطمینان قابل تنظیم یخ تبر -6و آفتابی از نوع یو وی اصل 
راحت نسبت  رکالج قابل  صندلی صعود -11ت راحت سفت کردنبا بند اطمینان دراز جهگرامپون فیكس دار  -10گتر دوپوش زیپدار -9شلوار گرتكس 

پیچ دار و  با کارابین یومار با تسمه مربوطه -13 عدد 2، اسلینگ عدد 1 ، پیخ یخکارابین پیچ دار سه عدد -12 از روی پوشاک ضخیم پر قو به سایز کمر
از  گرتكس و یا پر قوالیاف دستكش دو انگشتی  -15 و دستمال گردن آفتابی کالهطوفان و  کاله پشمی و یا پالر و -14 برای ضامن یومارساده کارابین 
جوراب پشمی خوب سه جفت  -17انگشتی پشمی و یا پالر دو جفت  دستكش پنج- پنج انگشتی گرتكس جهت اسفاده با یوماردستكش  -16 نوع عالی

صورت و  لیوان/ قاشق/ کارد/ مسواک/ خمیردندان/ حوله -22 الکسفقمقمه و  -21جوراب پرقو  -20 کاپشن و شلوار پر قو -19کاله کاسک  -18

اعالم زمان 

 انصراف

 روز مانده  به  60

 زمان پرواز

روز مانده  45

 به زمان پرواز 

روز مانده به زمان  30

 پرواز 

به روز مانده  20

 زمان پرواز

 روز مانده به 10

 زمان پرواز 

 كمتر از ده روز مانده

 به زمان پرواز 

هزینه غرامت 

 برای

 هر نفر

 میلیون 2

 تومان 

 میلیون 4

 تومان 

 میلیون 6

 تومان 

 میلیون 8

 تومان 

میلیون 10

 تومان

 پیش پرداختی قابل برگشت

 نخواهد بود 

https://azarkouh.com/kathmandu-hotel/
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رداری با باتری و کارت یا فیلمببین عكاسی و دور -26 با باتری یدکیچراغ پیشانی  -25 شلوار پالر و یا پشمیبلوز و  -24لباس زیر دو دست  -23 حمام
جهت حمل وسایل بهداشتی شخصی و دوربین و غیره تا کمپ اصلی و  ریلیت 40کوله  -28 کرم آفتاب و داروهای ضروری انفرادی-27مموری یدکی

                                                           شستشوی لباس های شخصی جهتصابون و پودر رختشویی  -31 کیسه نایلونی مخصوص حمل برف به داخل چادر -30زیرانداز انفرادی -29 بالعكس
 
 

 ی صعود:آمادگی الزم برا
عود ب ا یوم ار  و ص  -4اشتن تخصص فنّی باال در روی شیبهای برف سفت توام با یخ د -3قدرت بدنی و فیزیولوژی خیلی خوب  -2آماده گی روحی -1

ت طوالنی مدّمتری و یا صعود های  6000جربه صعود قلّه داشتن ت -5بر روی طناب ثابت  و دهلیز سنگ و یخ شیب دار صخره ها و یخفرود با ابزار در 
و  ردیاشتن آموزش های الزمه برای راه رفتن و صعود با گرامپون در شیبهای مختلف و استفاده بهینه از کلن گ کوهن ود -6زمستانی و دشوار در ایران 

شتن هم هوایی یران برای داتمرینات الزم در ا -8کیلوگرم  18الی  15متر به وزن   6300 آمادگی الزم برای حمل بار شخصی حداکثر تا ارتفاع -7 یومار
 ارتفاعو استقامت در اعات باال در هوای نا مساعد مهارت الزم جهت برپایی چادر در ارتف -9 بهتر

 

 مدارك الزم جهت ثبت نام:

ز پاسپورت همراه چهار قطعه عكس سای ،اعتبار از تاریخ حرکت ماه 6ل  با ، اصل گذرنامه حداّقگذرنامه با واتساپرنگی از صفحه عكسدار  کپیرسال ا

چهار  000/000/040به مبلغ  پیش پرداختی موقع ثبت نام کارت واکسن حداقل با دو دوز، گواهی سالمتی از پزشک بزبان انگلیسی،،آورده شود

حساب ارزی کسر  ، که با این مبلغ بلیت هواپیما خریداری شده و مابقی به نرخ روز دالر به حساب شرکت کننده منظور گردیده و ازمیلیون ریالصد 

                                                                           دالر نقدآً دریافت خواهد شد. ر کاتماندو قبل از آغاز برنامه بصورتخواهد شد، و مابقی د
 

 موفق و كامیاب باشید
 

  Azarkouh | Iran | آمادابالم
azarkouh@gmail.com 

 

https://www.mountainpanoramas.com/___p/___p.html?panoid=2015_M1&labels=on 

https://www.azarkouh.com/mt-ama-dablam
mailto:azarkouh@gmail.com

