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  از مسير کالسيک اورستکمپ اصلي ترکينگ مسافرت به ديار رويايي و سحر آميز نپال و 

 متر 6160و صعود قله آيلند پيک 
 

 نپال  : کشور

 روز 18 : برنامهت مد

 و صعود قله آيلند پيکكوهپيمايي  : نوع برنامه

 پاييز بهار و  :فصل برنامه 

 اريخ حركتقبل از ت روز  40الي  70 : ثبت نام مهلت

                       ، دشوارو متوسط ساده : درجه سختي مسير

 صفحه 3 : العاتاطّ

 

 برنامه روز شمار

 متر 1320، ارتفاع تلدر هو اقامت  کاتماندوسپس پرواز به  ، وموقت توقفو  يکي از كشورهای همجوار پرواز از تهران به : ولروز ا

 و اقامت در هتل كوهپيمايي مورد نيازخريد تجهيزات استراحت و  : روز دوم

  متر 2610در لوج  اقامت ،فکدينگ، تركينگ بسوی لوکالترانسفر به فرودگاه و پرواز به  : روز سوم 

 متر 3440در لوج  اقامت ،نامچه بازاربعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی  : روز چهارم 
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 ت در لوجاقام نامچه بازاراستراحت جهت هم هوايي در :  روز پنجم

 متر 4410در لوج  اقامت ،دبوچه بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی : مششروز 

 متر 4360در لوج  اقامت ،دينگبوچه بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی : مهفتروز 

 متر 4930در لوج  اقامت ،لوبوچه بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی : مهشتروز 

 متر 4930اقامت در لوج  ،چهلوبوتركينگ در ارتفاعات   : همنروز 

در  متاقا اک شيپگورو برگشت به  اورستو بعد از ناهار بسوی كمپ اصلي  گوراک شيپ بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی روز دهم :

 متر 5160لوج 
 متر 4360 در لوج اقامت، دينگبوچهو برگشت به  کاالپاتهار قله بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی صبح زود : دهميازروز 

 متر 5100 چادرشبماني در  ،کمپ اصلي آيلند پيک تركينگ بسویمتر و متعاقبا  4970 چوکونگتركينگ بسوی  : دهمزدوا زرو

   اقامت در لوج دينگبوچهيا  چوکونگصعود قله و برگشت به  : دهمسيزروز 

 اقامت در لوج نامچه بازاربعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی  دهم:چهارروز 

 اقامت در لوج لوکالبعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی  هم:نزدپاروز 

 و اقامت در هتل کاتماندوپرواز به  زدهم:شانروز 

 گردش و خريد در شهر اقامت در هتل م:هفدهروز 

 ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ايران :هيجدهمروز 

 

 :برای کمپ اصلي و صعود آيلند پيک هزينه

 

 

 
  

 

 

 

 : دنتسه تامدخ لماش ريز دراوم
اتاق دو در شب  4ت ر كاتماندو بمّددريزورت  اكو شيک اقامت در هتلبه هتل و بالعکس،  از فرودگاهنسفر تراسرپرست از ايران، هزينه ويزای نپال، 

 يملّ رك ورودی پاخت پردا العکس،بلوكال و  دهکده هزينه پرواز بهبا تويوتا هايس،  شهری ترانسفر، طبق روز شمار برنامه تخته فقط با صبحانه
 ،دو صعو ركينگاخذ حکم ت، مارش طبق روز با نوشيدني های گرم كاملعالي و ی با سه وعده غذا شيک های كوهستانيلوج در  شبماني، ساگاراماتا

يي از طرف خوش آمدگو وليه، شاماتلفن ماهواره ايي برای مواقع ضروری، كيت پزشکي كمکهای ، مسلط به زبان انگليسيشرپا برای صعود و دستيار 
لند پيک، مپ اصلي آيری در كاز طرف شركت نپالي، گشت شهری با راهنمای انگليسي زبان، چادر غذا خو ضد آب شركت نپالي، اهدايي كيسه بار

چادر دو نفره با ، در طول برنامه وگرمكيل 20با بار حداكثر  نفر يک باربر 2برای لنگر برف و غيره،  پيچ يخي، از قبيل طناب، تجهيزات فني عمومي
 سال 75ی افراد زير برا ميليون تومان 120معادل  كوهنوردی بيمه حوادثزيرانداز برای نفرات آيلند پيک در كمپ اصلي آيلند پيک، 

 : نيستند تامدخ لماش ريز دراوم
 25 در كاتماندو و برگشت زار تومانه 300الي  250 در ايران رفت هزينه تست كرونا هنگام ،عوارض خروجي ،ميليون تومان 30 تقريبا بليت هواپيما

ری است چون ضرو اربرهااهنما و برانعام به  هزينه های شخصي،، خشکشويي و و اينترنت مکالمات تلفني ،طبق ذائقه شخصي از ايرانتنقّالت ، دالر
پرواز  اضافي بار در، دالر 12 ل هركيلوو برگشت از نپاپرداخت به ريال فت ر هنگامكيلوگرم  30اضافي بار هواپيما بيش از ، چشم انتظار خواهند بود

 5ده تقريبا هر وع اتماندوناهار و شام در كره، ما به تفاوت استفاده از اتاق يک نف اقامت مازاد در كاتماندو، كيلو، 20داخلي به لوكال و بالعکس بيش از 
هزينه ، وج هالدر م برقي لواز شارژ و آبگرمهزينه دوش ، هرگونه نوشيدني بطری شده در طول برنامهاستفاده از ميني بار در اتاق هتل، مصرف ، دالر

هزينه  مترقبه،ث غيربعلت حواد اد در كوههاب مازيا هزينه اقامت و اياب و ذ لوكال بخاطر شرايط جوی واز كاتماندو هرگونه تاخير بعلت عدم پرواز به 

 و غيره..پزشک، بيمارستان، دارو  ماشين، يم امداد،تهليکوپتر،  :امداد رساني شامل
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 : قابل توجه شرکت کنندگان

  

 
 

 

 

 

 

 

 ميگردد.ي لقتشرايط ذکر شده و عقد قرارداد از سوی ثبت نام کننده به منزله قبول نمودن تمام و پيش پرداختي ارسال مدارک  : توجه

 ،ذرکوهبه شرکت آ هواپيما بهمراه غرامت وارده طبليهواپيمای وی استرداد گرديده و خسارت  طانصراف دهد بليبعد از ثبت نام چنانکه فردی 

 گرديده و مازاد آن به شرکت کننده عودت داده خواهد شد.کسر مبلغ بليط هواپيما دون قيد و شرط از طبق جدول فوق ب

 

  :  مدارک الزم جهت ثبت نام
 ماه اعتبار از تاريخ حركت  8صفحه عکس دار گذرنامه معتبر حداقل رنگي از  كپي -1
 4x3 قطعه عکس 2 ،و تاييد در دفتر خانه رسمي و اثر انگشت ءامضا با هد نامه آذركوه بصورت كاملتعّ پر نمودن -2

شركت رخ روز دالر از حساب ارزی مابقي به ن خريد بليتبعد از  ،در موقع قرارداد ميليون ريال چهار صد 000/400 /000پيش پرداختي به مبلغ -3

، دنفي باشگونه مهر صرابايد بدون هرر های دال اسکناستوجه فرماييد ، خواهد شد دريافتدر كاتماندو  نقداًبصورت دالر و مابقي كسر ميگردد، كننده 
      ام قطعي نخواهد بود.بدون پيش پرداختي ثبت ن

 زود ود لقادح نسكاو تراك -4
 .تداش نخواهد يمسئوليتهيچ فردی در قبال هرگونه نواقصات شركت برای شركت كنندگان ضروری بوده و  اطالعاتدقيق اين  مطالعه

 : برنامهتجهيزات الزم برای 

 
شلوار تركينگ              -5 بلوز و شلوار پالر -4  درجه -15كيسه خواب پر قو  -3 گرتکس كاپشن و شلوار -2  با قفل مربوطه رگكيسه بار بز -1
تابي كاله آف -10پنچ انگشتي پالر و يا پشم دستکش  -9 پانچوی مخصوص باران -8 بلوز آستين بلند از نوع كتان -7از نوع يو وی عينک آفتابي  -6

 ، ليوانقمقمه -14 باتوم تلسکوپي يک جفت -13چراغ پيشاني با باتری يدك -12 ليتر 40كوله در حجم  -11و كاله پشمي و يا پالر 
، ، حوله، شامپو، صابون، جوراب اضافيلباس زير اضافي -17 ، دستمال مرطوبتدمپايي، خودكار، دفتر يادداش -16 جوراب پشمي دو جفت -15

دوربين  -20 برای تركينگكفش مناسب و راحت  -19، گيره لباس برای آويختن لباسها جهت خشک كردن آفتاب كرم ضد -18 اروهای شخصيد
 -24 هشت فرود و دو كارابين پيچدار -23 هارنس قابل رگالج -22 دستمال مرطوب و توالت -21 ، پاور بانک ، باتری و مموری عکاسي، فيلمبرداری

)افراديکه  از نوع يو ویان عينک طوف -28 دو انگشتي پردستکش  -27، شاخه 12تبر يخ، گرامپون  -26 مربوطه گنيلسايومار با  -25 كاله كاسک
                                                                                                          ميتوان اجاره كرد يا ميتوانند از كاتماندو خريداری نمايند(نداشته باشند قبال با هماهنگي آذركوه فوق را تجهيزات فني 

                                         
 

  ، 
 
 

   تبريز آذركوهشركت كوهنوردی   70علي پالك ( جنب آزمايشگاه بوان شهيد دكتر بهشتي )منصور سابقخيابتبريز  : آدرس ما
  0914 116 4913:  همراه      041  35218036:   تلفن

 موفّق و كامياب باشيد
 
http://www.azarkouh.com  

azarkouh@gmail.com 

اعالم زمان 

 انصراف

روز مانده  20کمتر از 

% پيش 10به پرواز 

 پرداختي

روز مانده  10کمتر از 

%  20به تاريخ پرواز 

 پيش پرداختي

اعالم انصراف کمتر از 

 روز  7

 هزينه غرامت 
 هر نفر

پيش پرداختي قابل  ريال000/000/80 ريال 000/000/40
 برگشت نخواهد بود

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

