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 متر 7010  در رشته كوه تیان شان  عنوان پلنگ برفی هقلّمین پنج

 

  ستانرقیزق كشور :

 روز 21 : مدّت زمان

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

 شهريور ماه 9تیرماه لغايت  21 : صعودزمان 

 قبل از تاريخ حركتروز   90 مهلت ثبت نام :

 A 5 UIAA  :  درجه سختی

 صفحه 3 : العاتاطّ

 تا كمپ اصلي پکیج اسمال : خدمات

                                                                                            روز شمار برنامه

 به بیشکک و ترانسفر به هتلپرواز و سپس  به يکي از كشورهاي همجوار تهران پرواز از:  روز اوّل

 متر 2200 اركاراك اقامت در كمپ اصلي ي وبا وسیله نقلیه شخصكیلومتر(  460)ساعت  6دت مّحركت به كاركارا ب : دوّم زور 

 متر 4000دقیقه و اقامت در كمپ اصلي ارتفاع  35پرواز با هلیکوپتر بمدت  : مسوّروز  

 هم هوايي و آماده گي : و پنجم مچهارروز 

 متر شبماني در چادر 4200ل صعود تا كمپ اوّ :روز ششم

 متر شبماني در چادر 5300م صعود تا كمپ دوّ:  روز هفتم

 متر شبماني در چادر 5900م صعود تا كمپ سوّ:  روز هشتم

  فرود تا كمپ اصلي شبماني در چادر : روز نهم

 استراحت و هم هوايي در كمپ اصلي شبماني در چادر : روز دهم و یازدهم

 متر شبماني در چادر 4200ل كمپ اوّ صعود تا : روز دوازدهم

 متر شبماني در چادر 5900م صعود تا كمپ سوّ : روز سیزدهم

 متر شبماني در چادر 6400صعود تا كمپ چهارم  : روز چهاردهم

 متر و فرود تا كمپ سوم شبماني در چادر 7010 خانتنگري صعود قله : روز پانزدهم

 در چادرفرود تا كمپ اصلي شبماني  : روز شانزدهم

 رزرو براي بدي هوا : روز هفدهم و هیجدهم
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 اقامت در هتل ، پرواز با هلیکوپتر به كمپ كاركارا و ترانسفر به بیشکک : روز نوزدهم

 اقامت در هتل ،روز استراحت در بیشکک : روز بیستم

 ايرانپرواز به ترانسفر به فرودگاه و :  روز بیست و یکم

 

   قیمت:

 

 

 

 

 

 خدمات شامل:
 اخذ ويزاي كشور قرقیزستان 

  با دریافت هزینه جداگانه به هتل و بالعکس انتقال از فرودگاه بیشکک

 دالر 5، بار اضافي هر كیلو  كیلو 30بار پرواز هلیکوپتر از كمپ كاركارا به كمپ اصلي و بالعکس با 

 ينه ثبت اقامت در كشور قرقیزستانهز،  مجوز ورود به منطقه مرزي ، مجوز صعود

  ز ساعتا کترونیکيجهت شارژ لوازم ال، برق لیهكمکهاي اوّ خدمات مشاوره ايي راهنما، پزشک وتوالت،  مترجم زبان انگلیسي،
 شب  10بعد از ظهر تا ساعت  6 

 هیین شدط در ساعات تعتحويل بي سیم به سرپرست گروه سه نفره در صورت مسلط بودن بزبان انگلیسي يا روسي، ارتبا
 ارائه حکم صعود

 موارد زیر شامل هزینه ارزی ذكر شده در فوق نیست.
 میلیون تومن 20الي  18 معادلبلیت هواپیما از تهران به بیشکک از طريق كشورهاي همجوار بالعکس 

وسیله  ،دالر 10وز براي هرر 25بمدت  ييبیمه حوادث از سوي شركت آكسا ،پرداخت عوارض خروج از ايران ،دالر 65هزينه و دستمزد ويزا 

چادر و ر و شام در شهر بیشکک، ناها، اقامت در بیشککهزينه ، دالر 100 نقلیه )ون يا میني بوس( از شهر بیشکک به كمپ كاركارا و بالعکس

 )كمپ اصلي ذاي ارتفاع، غي شخصيهاهزينه انعام و هزينه اقامت مازاد دركاركارا بیش از تعهدات مجري برنامه، سه وعده غذا در كمپ اصلي، 

رمي اورجینال تحويل در كمپ گ 230كپسول  سوخت مورد نیاز ارتفاع، دالر 10هر كیلو خارجي  هزينه اضافي بار در طول پروازهاي به باال(

ه هر حلقه اجار،  دالر 60ر شب هدر طول برنامه، هزينه چادر برپا شده دو نفره در ارتفاع دالر  80 اجاره هر چادر ،دالر10اصلي هر عدد 

 دالر 5 اينترنت در كمپ اصلي هر ساعت، دالر  80 طناب

 بیمارستان و دارو ......تیم امداد ، اكسیژن ، ماشین ،  پزشک ،  ،  هلیکوپتر : امداد رسانی در قبال بیمه روسی شامل

 

 : تجهیزات الزم برای صعود

،  باتوم يخو چکش تبر  ،عینک طوفان و آفتابي، كفش سه پوش، كفش راهپیمايي، فر(درجه زير ص -35ه خواب پرقو )كیس، كوله پشتي بزرگ
، صندلي صعود قابل ركالج ،با بند اطمینان دراز گرامپون فیکس دار، گتر دوپوش زيپدار، از نوع خوب شلوار گرتکس كاپشن و، جفتتلسکوپي يک 

دستکش دو انگشتي ، ، كاله طوفانكاله پشمي و يا پالر، با كارابین  يک عدد يومار با تسمه مربوطه ،و هشت فرود كارابین پیچ دار دو عدد
یرک ها ت و چادر دو پوش ارتفاع نسبت به نفرات ،جوراب پشمي دو جفت ،يا پالر دو جفت دستکش پنج انگشتي پشمي و، گرتکس و يا پر قو

ظرف  ، ، كارد، مسواک، خمیردندان، حولهلیوان، قاشقظرف آب، و قمقمه  ، ، روشنايي مخصوص چادرجوراب پر قو، كاپشن پر قو ،كنترل شود
 مموريدوربین عکاسي و يا فیلمبرداري با باتري و  ،كیسه بار قفل دار، وز و شلوار پالر و يا پشميبل ،لباس زير دو دست ،وب برفمخصوص ذ

م لواز ،كیسه نايلوني مخصوص حمل برف به داخل چادر، انفرادي زيرانداز ،بیل برف، لیتر 40 همراهكوله  ،كرم آفتاب و داروهاي انفرادي  ،مربوطه
    میلي يک حلقه 9، طناب  ، پاور بانک ، كاله كاسکري يدکتچراغ پیشاني از نوع با با ،پخت و پز كامل با سر شعله گازي

 

 

 

 

 هزینه برای  هر نفر

 

 دالر 1600

  



 

 3 

                                                                                                آمادگی الزم برای صعود: 

 
متر در  280ه حدود كاره ائي و مسیر هاي ديو ن مهارت صعود در روي شیبهاي برفي و يخي و سنگيداشت ،خوبخیلي قدرت بدني و فیزيولوژي 

دگي الزم براي آما ،ب ثابتطناوي سیر هاي سنگي بر ركاركرد بیشتر با يومار در يخچال و م ،با گرامپون شیب هاي تند طناب ثابت گذاري شده
الزم جهت  مهارت، ن هم هوايي بهتراشتتمرينات اوّلیه الزم در ايران براي د ،كیلوگرم 20الي  15متري به وزن  6900حمل بار شخصي تا ارتفاع

 مساعدادر در ارتفاعات باال در هواي نابرپايي چ
 

و پوبدا و بالعکس یرخانتنگ یاز كمپ كاركارا به كمپ اصل کوپتریپرواز هل خیتار  

 -30-27-26-25-24-23-19-18-17-16-11-10-8-7-5-4مردادماه:  30-29-28-27-22-21:  رماهیت

2-ماه:  وریشهر  
 

، ، هزينه ويزا، تعهد نامه محضري3*4ماه اعتبار از تاريخ حركت، دو قطعه عکس  6اصل گذرنامه حداقل با  مدارک الزم جهت ثبت نام:

    بان انگلیسي حداقل با دو دوزكارت واكسن كرونا بز
 
 

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

   موفق و كامیاب باشید

 

 

 

 دد.ی میگرارسال مدارک از سوی ثبت نام كننده به منزله قبول نمودن تمام شرایط ذكر شده و عقد قرارداد تلق توجه:

    

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

