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 متر، هیمالیا 8848ارتفاع ورست قله ا

 
 

 

 نپال كشور مقصد:

 روز 65 :برنامه تمد  

 یخبرف و  کار با کوهنوردی حرفه ائی :نوع برنامه

 بهار :برنامه فصل
 1402ماه  فروردین 9 تاریخ حركت:

 قبل از تاریخ حرکتروز  90الی  120 :ثبت ناممهلت 

  4E UIAA   درجه سختی صعود: 

 خدمات با کیفیت تا قلهبا فول 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 

 قامت در هتل               تدارکات برنامه و انجام کارهای اداری و استراحت، ا :و سوم مدو  روز

 ساعت 5/2 و اقامت در لوجتر م 2610 نگتا فکدیترانسفر به فرودگاه و پرواز به لوکال و مالقات با شرپا و باربرها سپس پیمایش صبح زود  :مچهارروز 

 ساعت 6اقامت در لوج  ومتر  3450بعد از صرف صبحانه آغاز پیمایش و تماشای مناظر زیبا از قلل اطراف بسوی نامچه بازار  م:روز پنج

 هم هوایی و گردش در نامچه بازار و اقامت در لوجروز  :مششروز 

 ساعت 6اقامت در لوج متر  3985یا پنگبوچه نگبوچه صرف صبحانه آغاز پیمایش بسوی ت بعد از :مهفت روز

 ساعت 6مت در لوج اقا متر 4360 بعد از صرف صبحانه آغاز پیمایش بسوی دینگبوچه به ارتفاع: مهشتروز 

 و اقامت در لوج دینگبوچههم هوایی و گردش در روز : الی سیزدهم منهروز 

 ساعت 6اقامت در لوج  متر 4930بعد از صرف صبحانه آغاز پیمایش بسوی لوبوچه به ارتفاع: مدهچهارروز 
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 ساعت 5شبمانی در چادر  متر 5364بسوی کمپ اصلی اورست به ارتفاع بعد از صرف صبحانه آغاز پیمایش دهم: پانز روز

 شبمانی در چادر ت و آماده کردن تجهیزات صعودروز استراح :الی هیجدهم دهمشانزروز 

 اورستصعود صعود اورست با هم هوایی های مربوطه در مسیر  :مهفتپنجاه و الی  همنوزدروز 

 پاکسازی محیط کمپ اصلی تمامی نفرات برگشت به کمپ اصلی و جمع آوری تجهیزات و :مهشتپنجاه و روز 

 شبمانی در لوج برگشت بسوی نامچه بازار از طریق دینگبوچه و تیانگبوچه :الی شصت و یکم منهپنجاه و روز 

 پیمایش بسوی لوکال و شبمانی در لوج :مدو شصت وروز 
 پرواز بسوی کاتماندو و ترانسفر به هتل :مو سوشصت روز 

 ر کاتماندوبرگزاری جشن صعود د روز شصت و چهارم:

 ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران م:جروز شصت و پن

 جهت اطالع این روز شمار قطعی نیست بستگی به وضعیت آب و هوا و صعود دارد احتماال زودتر نیز به پایان برسد

 

                               خدماتی كه شامل هزینه هستند
تاق دو تخته اشب  5ت بمّد کاتماندوز کمردر تاب  چهار ستارهاقامت در هتل  -با ماشین خصوصی از فرودگاه کاتماندو به هتل و بالعکس هاترانسفرکلیه 

 -ی و بالعکسبه کمپ اصل از لوکالی بین راهعالی اقامت در مهمانکده و لوج های  پرواز داخلی به لوکال و بالعکس،  -فقط با صبحانه طبق روز شمار
ر و شرپاها بارب لی برایان در کمپ اصکر برای استدارک چاد - بطور نامحدود ترکینگنوشیدنی گرم در مسیر  و متنوع بای کامل غذاسه وعده تدارکات 

از ول، دوم، سوم با زیراندکمپ ا ،با زیرانداز در کمپ اصلی ر نفر یک چادرهبرای  3تدارک چادر مانتین هاردور مدل تی  -و افسر رابط با زیرانداز
با  یشتربصلی با تنوع غذایی در کمپ اتدارکات  -جربهت ی بابرای هر کوهنورد یک شرپا -یک چادر برای سه نفر ر کمپ چهارم، دمخصوص ارتفاع

 مجوز صعود قلّه -نو و رگوالتور با ماسکلیتری  4کپسول اکسیژن  شش عدد - لهقتدارکات غذایی ارتفاع تا کمپ چهارم و  -و سرد نوشیدنی های گرم
تا کمپ اصلی و  اللوکاز اک ها یو یا ل بار توسط باربرها حم- امهامکانات و تجهیزات برای افسر رابط در طول برن -ساگاراماتا مجوز پارک ملی -اورست

-اصلی و دوش در کمپت توال -در کمپ اصلی برای چادر غذا خوری یستم گرماییس -و انباری تدارک چادر برای آشپزخانه -بالعکس بطور نامحدود

ل سوالر نپ -مپ اصلیندلی در کصمیز و  - ز، تجهیزات آشپزخانهآشپز و کمک آشپ -کمک آشپز و دیگر پرسنل کمپ اصلی بیمه حوادث برای آشپز و 
به اتحادیه  ومبواب ثابت در خهزینه سهم طنپرداخت  –لوژیودیعه برای اکو -برای روشنایی و ژنراتور برای شارژ باتری دوربین و غیره در کمپ اصلی

ن و کوهنوردارای ببیسیم ، ارتفاع توسط شرپا راندازیزت و غذا چادر و سوخاجاق و حمل  -خومبو کمپ اصلیاز پزشک ویزیت  هزینه – کوهنوردی نپال
، کیسه بار لیوسط شرکت نپات با موزیک سنتی بطور زندهو در پایان برنامه  همانی شام هنگام ورودم -تلفن ماهواره ای برای مواقع ضروری  –شرپاها 

 ، هدیه سیم کارت نپالاهدایی از طرف شرکت نپالی

 هزینه نیستندمل ماتی كه شاخد
 - در صورت نیاز هنگام رفت و برگشت کرونا تستهزینه  - دالر 50 ویزای نپال -عوارض خروج از کشور -میلیون تومان 35الی  25 تقریبا بلیت هواپیما

باشد انعام  یم یو توافق ریتغدالر م 1500دالر تا  1200نعام شرپا جهت صعود قله ا -هزینه های شخصیمکالمات تلفنی، خشکشویی و  -از ایرانتنقّالت 
بیمه رفین، طد با توافق اخت هزینه مازاحمل بار کوهنورد بین کمپ ها ملزم به پرد، باشد یدالر بوده البته قابل توافق م 200 یپرسنل کمپ اصل یتمام

 - دالر 12 رگشت از نپال هرکیلوب رفت و کیلوگرم موقع 30یش از اضافی بار هواپیما ب -یورو 50000تا سقف پوشش  ی بین المللیمسافرت وحوادث 
ز لوکال امصرف هرگونه نوشیدنی بطری شده فاده از مینی بار در اتاق هتل، است -دالر 7الی  5هر وعده ناهار و شام در کاتماندو  -اقامت مازاد در کاتماندو

مداد رسانی اهرگونه ینه هز ،یه فردیدارو و لوازم کمکهای اول ،یدر کمپ اصل نترنتیاپرداخت  نهیهز -وای فای در لوج ها – تا کمپ اصلی و بالعکس

 و غیره تیم امداد، پزشک، بیمارستان، داروهلیکوپتر،  :شامل

 

 جیکپ لوف بلاق رد رفن ره هنیزه

 دالر 28000
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 گردد. قبل از اعزام کنترلحتماً تجهیزات ذکر شده  تمامیمیشود  ضمناً تاکید تجهیزات الزم  براي صعود:  

ا بیشتر جهت کمپ های ی صفر درجه زیر -45یکعدد ه خواب پرقو )کیس -2 هنگام صعود جهت حمل تجهیزات شخصی کوله پشتی بزرگ و راحت-1
 وعینک طوفان  -5 نیمه سبک هپیماییکو کفش -4 المس کفش سه پوش -3 درجه زیر صفر برای شبمانی در کمپ اصلی( -35یا  -25و یکعدد  باال

کاپشن و  -8 ل برفگدارای  یک جفت خارجی از نوع عالی باتوم تلسکوپی -7 د اطمینان قابل تنظیمکوتاه با بن یخ تبر -6آفتابی از نوع یو وی اصل 
راحت نسبت  رکالج قابل  صندلی صعود -11حت سفت کردنا بند اطمینان دراز جهت رابگرامپون فیکس دار  -10تر دوپوش زیپدارگ -9شلوار گرتکس 

 سه عدد اسلینگ -14 و لنیارد دو کارابینه ومار با تسمه مربوطه یک عددی -13 چ دار سه عددکارابین پی -12 از روی پوشاک ضخیم پر قو به سایز کمر
ستکش پنج د -17 از نوع عالی گرتکس و یا پر قوالیاف نگشتی تکش دو ادس -16 و دستمال گردن کاله آفتابیطوفان و  کاله پشمی و یا پالر و -15

ترجیحاً ضخیم )لباس پر قو ضخیم  اپشن و شلوار پر قوک -20کاله کاسک  -19جوراب پشمی خوب سه جفت  -18دو جفت ویند استوپر  انگشتی پالر و
 -26شلوار پالر لوز و ب -25دو دست  بیسلباس  -24 حمامصورت و  ردندان/ حولهمسواک/ خمی -23 فالکسقمقمه و  -22جوراب پرقو  -21 کمپلت(

-29 رم آفتاب و داروهای ضروری انفرادیک-28 رداری با باتری و کارت مموری یدکییا فیلمببین عکاسی و دور -27 با باتری یدکیچراغ پیشانی 
پودر رختشویی  یا صابون و -31 زیرانداز انفرادی -30 جهت حمل وسایل بهداشتی شخصی و دوربین و غیره تا کمپ اصلی و بالعکس لیتری 40کوله
 بسته 4ستمال توالت د -33ستمال مرطوب د -32 ، کمکهای اولیه و داروهای شخصیشستشوی لباس های شخصی جهت

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

ت متری و یا ص عود ه ای ط والنی م دّ 7000اشتن تجربه صعود قلّه د -5بر روی طناب ثابت  و دهلیز سنگ و یخ فرود با ابزار در یخچالهای شیب دار
و  ردیمختلف و استفاده بهینه از کلن گ کوهن و ای الزمه برای راه رفتن و صعود با گرامپون در شیبهایهداشتن آموزش  -6زمستانی و دشوار در ایران 

مرینات الزم در ایران برای داشتن هم هوایی ت -8کیلوگرم  18الی  12متر به وزن   7800 آمادگی الزم برای حمل بار شخصی حداکثر تا ارتفاع -7 یومار
 ارتفاعدر  و استقامتاعات باال در هوای نا مساعد مهارت الزم جهت برپایی چادر در ارتف -9 بهتر

 مدارك الزم جهت ثبت نام:

 کارت ،قطعه عکس سایز پاسپورت همراه آورده شود دو ،اعتبار از تاریخ حرکت ماه 6با  لگذرنامه حداّق گذرنامه،رنگی از صفحه عکسدار  کپیرسال ا

 200به مبلغ  پیش پرداختی موقع ثبت نام گواهی سالمت از پزشک بزبان انگلیسی با سربرگ رسمی، فایل بیمه نامه، ،حداقل دو دوز کارت واکسن

کسر شرکت کننده و از حساب ارزی نپال ارسال  شرکت مابقی جهت پیش پرداختی به، که با این مبلغ بلیت هواپیما خریداری شده و میلیون تومان

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

 

 موفق و كامیاب باشید
 

 https://azarkouh.com/mount-everest/  
azarkouh@gmail.com 

اعالم زمان 

 انصراف

 روز مانده  به  60

 زمان پرواز

روز مانده به  45

 زمان پرواز 

روز مانده به زمان  30

 پرواز 

روز مانده به  20

 مان پروازز

 روز مانده به 10

 زمان پرواز 

 كمتر از ده روز مانده

 به زمان پرواز 

هزینه غرامت 

 براي

 هر نفر

 میلیون 15

 تومان 

 میلیون 25

 تومان 

 میلیون 30

 تومان 

میلیون  40

 تومان

میلیون  50

 تومان

 پیش پرداختی قابل برگشت

 نخواهد بود 

mailto:azarkouh@gmail.com

