
 

 1 

  
 

 ت(از جبهه شمالی )تبّ ه هشت هزار متري جهانقلّ ششمينصعود           

    

 ت()تبّ چین -نپال :كشور مقصد

 روز 38 :ت برنامهمد

 سنگ و برف كار با يخ و كوهنوردي حرفه ائي :نوع برنامه

  قبل از تاريخ حركت روز 100 :ثبت نام وضعيت

    4D UIAA:  هقلّجه سختی در

 Up  A.B.C پیشرفته خدمات تا كمپ :نوع سرویس

 صفحه 3: اطّالعات

 روز شمار برنامه:
 ت در هتلاقام ،و سپس پرواز به كاتماندو و استقبال از تیم دوههپرواز از فرودگاه امام تهران بسوي  :روز اوّل

    اقامت در هتل             ،و استراحتانجام كارهاي اداري  تداركات برنامه و م:سوّ م وروز دوّ

 و اقامت در هتل  تبت ،نیچ زرمحركت بسوي  روز چهارم:

   متر 3750ارتفاع هتل حركت بسوي نیاالم و اقامت در  :روز پنجم

      هتلوايي در نیاالم اقامت در استراحت و هم ه م:روز شش

 تر م 4300ارتفاع  و اقامت در هتل رتم 5050 ال گنولال هندرگ زا روبعبسوي تینگري حركت روز هفتم: 

       هتلاستراحت و هم هوايي در تینگري اقامت در  :روز هشتم

   متر 4900اقامت در چادر ارتفاع  ،تسروا يامنرود و اه ينیحركت بسوي كمپ اصلي چ :روز نهم

 اقامت در كمپ اصلي براي هم هوائي و آماده سازي بار  براي انتقال به كمپ پیشرفته  :همروز د

  متر  5400 ينایمحركت بطرف كمپ  رو ز یازدهم:

 و اقامت در چادر  متر  5600حركت بطرف كمپ پیشرفته : روز دوازدهم

 متر 8201 آیوچو ههاي ارتفاع و صعود قلّ نمودن كمپهاي هم هوايي و بر پا روز: سيزدهم الی سی و سوّمروز  

   برگشت بسوي كمپ اصلي: سی و چهارمروز 

     متر 3750نیاالم و اقامت در مهمانكده ارتفاع  حركت بسوي: سی و پنجمروز 

 و اقامت در هتلحركت بسوي كاتماندو : روز سی و ششم

 ندو و اقامت در هتل   استراحت و گردش در كاتما: روز سی و  هفتم

 ايراندوهه و سپس به پرواز به به فرودگاه و  ترانسفر: روز سی و هشتم
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  :قيمت
 نفر 8 نفر 7 نفر  6 نفر  5 نفر 4 نفر 3 تعداد نفرات

 هزینه براي

 هر نفر

 يدوزب

 دالر آمریکا

 يدوزب

 دالر امریکا

 يدوزب

 دالر امریکا 

 يدوزب

 دالر امریکا

 يدوزب

 آمریکا دالر

 يدوزب

 دالر آمریکا

 

 دنتسه تامدخ لماش ریز دراوم
 چین )تبّت(كشور و  راب ودنپال ويزاي كشور  پرداخت هزينه 

 به هتل و بالعكس از فرودگاه  ترانسفر 

 شب فقط با صبحانه پنجدت در كاتماندو بمّ بات هراتس راهچتل اقامت در ه  
  تماندو به تبّت و بالعكس از كااقامت در هتل و مهمانكده هاي بین راهي  
 ّبرگشت طبق روز شمار كمپ اصلي و وت وسیله نقلیه از كاتماندو به تب 

  بالعكسپیشرفته و  و تا كمپ اصلياز كاتماندو غذا در طول راه سه وعده  
  در كمپ اصلي و كمپ پیشرفته و میوه گرم نوشیدني تداركات غذايي كامل و  
  اندازبا زير بطفسر راو ا براي كوهنوردان و باربر و شرپاها و كمپ پیشرفته ليدر كمپ اصبراي اسكان تدارک چادر 

  یشرفتهو كمپ پ صليادر كمپ دوش  دستشوئي و كفپوش موكت،و با بخاري  غذاخوريچادر ، آشپزخانهتدارک چادر براي 

  امكانات و تجهیزات براي افسر رابط در طول برنامه ،هقلّ صعودمجوز 

  لاس 75 ريز دارفا يارب ناموت نویلیم 200معادل  هيد انفراديبیمه حوادث 
 و ديگر پرسنل كمپ اصلي و پیشرفته بیمه حوادث براي آشپز و كمک آشپز 

  ،اصلي میز و صندلي در كمپآشپز و كمک آشپز، تجهیزات آشپزخانه 

 یشرفتهپدر كمپ اصلي و كمپ  یرهري دوربین و غشارژ باتژنراتور براي و  روشنايي براي پانل سوالر 

 كیلو 45 رگشتب و كیلو 60 هر نفربه كمپ پیشرفته، موقع رفت  كمپ اصلي زا باربرتوسط  ها بارتمامي  حمل 

  (  جمع آوري زباله تیموديعه اكولوژي )پرداخت 

  ردال 4 ههر دقیقت ه با پرداخو تلفن ماهواربراي مواقع ضروري در كمپ اصلي دارو و غیره ...، گامو بگ ،اكسیژنامكانات  
 عدد كیسه بار از طرف شركت نپالي 2+ اهدايي هداياي ويژه از طرف آذركوه 

 .نيستند تامدخر شامل موارد زی
  آن جداگانه مبلغ وبوده و با هماهنگي آذركوه انجام و پنج میلیون ريال  يس 000/000/35بلیت هواپیما معادل 

 محاسبه میشود.
  پرداخت عوارض خروجي از ايران 

 الت ايراني نسبت به ذائقه خود براي ارتفاعتنقّ، وعده 10 ناهار و شام در شهر كاتماندو 

 هزينه هاي شخصيت تلفني، خشكشويي و مكالما، 
  انعام پرسنل كمپ اصلي 

 كیلوگرم  30 اضافي بار هواپیما بیش از 

 ان، دارو، ماشین جیپ براي ، پزشک، بیمارستدالر 2500 يک سورتهلیكوپتر پرواز  تیم امداد، :هزينه امداد رساني شامل

 دالر 700الي  500امداد 

 

 :قابل توجه كوهنوردان شركت كننده

در اين ه قبل اقدام گردد بنابرما 2بايستي مي ت به تبّ صعودمجوز دعوتنامه جهت اخذ ويزاي چین و همچنین براي از آنجائیكه 
 .با دقت مطالعه فرمايید ول زير قطعاً اعمال خواهد شد لطفاًطبق جدپرداخت غرامت انصراف از برنامه  صورت
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 تجهيزات الزم  براي صعود:
عینک  - 5 کبس ييامیپهوك كفش -4 ه پوشسكفش  -3زيرصفر(  درجه -45) كیسه خواب پرقو -2و راحت  كوله پشتي بزرگ-1

گتر دوپوش  -9شلوار گرتكس  كاپشن و -8 باتوم تلسكوپي يک جفت -7وهنوردي ك كلنگ -6از نوع يو وي اصل طوفان و آفتابي 
مربوطه يک عدد  گنیلسايومار با  -13 عدد سهكارابین پیچ دار  -12 ركالج بلصندلي صعود قا -11 گرامپون فیكس دار -10زيپدار
يا پالر دو  ستكش پنج انگشتي پشمي ود -16 گشتي گرتكس و يا پر قودستكش دو ان -15 يا پالر وكاله آفتابي كاله پشمي و -14
وص روشنايي مخص -21 جوراب پر قو -20 پر قوو شلوار كاپشن  -19 كاله كاسک -18جفت  سهجوراب پشمي خوب  -17 جفت
 -24ظرف مخصوص ذوب برف  د/ مسواک/ خمیردندان/ حوله/ ارتفاع سنج/یوان/ قاشق/ كارل -23ظرف آب  قمقمه و -22چادر 

كارت ري و ري با باتيا فیلمبردا دوربین عكاسي و -27 بار قفل دار كیسه-26بلوز و شلوار پالر و يا پشمي -25لباس زير دو دست 
  ري يدكيتبا باچراغ پیشاني  -30 شيامیپ يارب يلیتر لهچكوله  -29روهاي ضروري انفراديدا كرم آفتاب و-28 مموري يدكي
 كاله كاسک خیلي ضروري نیست( )همراه داشتن

 :آمادگی الزم براي صعود
و  ر د بعا يومعاصععو -3 در روي شیبهاي برف سفت توام با يخ باال يداشتن تخصص فنّ -2 خوبخیلي و فیزيولوژي قدرت بدني  -1

متري و يا صعود هاي  7000ه شتن تجربه صعود قلّدا -4 بر روي طناب ثابت دهلیز سنگ و يخو  هاي شیب داردر يخچالابزار فرود با 
امپعون در شعیبهاي مختلع  و شتن آموزش هاي الزمه براي راه رفتن و صععود بعا گردا -5طوالني مدت زمستاني و دشوار در ايران 

كیلعوگرم  18العي  12متر به وزن  7800 خصي حداكثر تا ارتفاعآمادگي الزم براي حمل بار ش -5استفاده بهینه از كلنگ كوهنوردي 
  ايران براي داشتن هم هوايي بهترتمرينات الزم در  -6

 :مدارك الزم جهت ثبت نام
 بهمراهاز تاريخ حركت  ماه اعتبار 7قل  با حداّ اصل گذرنامه، ايمیل به آدرس شركت سپس اسكن رنگي از صفحه عكسدار گذرنامه و

بصورت چک آپ كامل از  اهي سالمت+ گوشركت آذركوهمخصوص  پرنمودن فرم ثبت نام +همراه آورده شود چهار قطعه عكس

ون يميل دصناپ 005 /000/000پیش پرداختي به مبلغ اعالم بیوگرافي كوهنوردي خود بصورت كتبي+ + صپزشک متخصّ

مي شوددريافت  نقداً ودنامتاك ردبصورت دالر  و مابقي ،لاپن هب هلاوح هناعیب ناونعب رالد 0005 وبلیت هواپیما  ديرخ تهج ریال  

 

شركت  تفاوت از د ما بهذكر شده در فوق افزايش و يا كاهشي رخ ده اگر در مورد قیمت بلیت :قابل توجه شركت كنندگان

 .يافت میگرددنهايت در نده دربت به تعداد شركت كنهزينه دالري نس خواهد شد. ضمنا استردادكننده دريافت و يا به شركت كننده 

 

 تبريز ذركوهآ شركت كوهنوردي  70علي پالک بق( جنب آزمايشگاه بوخیابان شهید دكتر بهشتي )منصور ساآدرس ما: 

 0914 116 4913همراه :  041 35218036لفن : ت
 بنام مسعود آقاباالئي  5859831017406116  ک تجارتبان

http://www.azarkouh.com             
info@azarkouh.com  

azarkouh@gmail.com 

 

زمان اعالم 

 انصراف

  روز مانده  45

 به 

 زمان پرواز

مانده به  روز 30

  زمان پرواز

مانده به  روز15

  زمان پرواز

متر از یك هفته ك

 مانده به زمان پرواز

هزینه غرامت 

 براي

 هر نفر

يش پرداختی قابل پ رالد 650 رالد 450 رالد 250

 برگشت نخواهد بود

http://www.azarkouh.com/
mailto:info@azarkouh.com

