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 متر 6119پیمایش کمپ اصلی اورست و صعود قله لوبوچه شرقی 

 نپال  :کشور

 روز20 :برنامهت مد

 و كوهنوردیكوهپيمايي  :نوع برنامه

 قبل از تاريخ حركت روز  70الي  40 :ثبت نام مهلت

                       2B و متوسط ساده  درجه سختی مسیر:

 صفحه 3 :العاتاطّ

 برنامه روز شمار

 در هتلت و اقام کاتماندوسپس پرواز به  ، وموقت توقفو  يکي از كشورهای همجوار پرواز از تهران به :ولروز ا

 و اقامت در هتل خريد تجهيزات كوهپيمايي مورد نيازاستراحت و  روز دوم:

 رمت 2،610اقامت در لوج  ،فکدینگ یبسو نگي، تركلوکالترانسفر به فرودگاه و پرواز به  روز سوم: 

 متر 3440، اقامت در لوج نامچه بازار یبسو نگيبعد از صرف صبحانه ترك روز چهارم:

 نامچه بازارو استراحت در  ژونگمخوبعد از صرف صبحانه گردش در دره  روز پنجم:

 متر 4،410، اقامت در لوج دبوچه یبسو نگيعد از صرف صبحانه ترك :روز ششم

  متر 4،360اقامت در لوج  ،نگبوچهید یسوب نگيبعد از صرف صبحانه ترك روز هفتم: 

 اقامت در لوج ،دینگبوچه استراحت و هم هوايي در :تمشروز ه

 متر 4،930، اقامت در لوج لوبوچه یبسو نگيبعد از صرف صبحانه ترك :مروز نه

 ترم 5160 اعدر لوج ارتف اقامت ،گوراک شیپ و برگشت بهاورست  بعد از صرف صبحانه پيمايش به كمپ اصلي :همروز د

 در لوج اقامتلوبوچه  و برگشت به متر 5160 کاالپاتهار صعود قله :دهمیازروز 

 و شبماني در چادرلوبوچه  قله متری 5400 بعد از صبحانه صعود تا كمپ ارتفاع :دهمزروز دوا

 اقامت در لوج لوبوچهمتر و برگشت به  6119 لوبوچه شرقیصعود قله  :دهمزروز سی

 و اقامت در لوج پنگبوچهز صرف صبحانه پيمايش به بعد ا دهم:رو چهار

 و اقامت در لوج نامچه بازاربعد از صرف صبحانه پيمايش به  :دهمروز پانز

 و اقامت در لوج فکدینگبعد از صرف صبحانه پيمايش به  دهم:روز شانز 

 و اقامت در لوج لوکالبعد از صرف صبحانه پيمايش به  :دهمروز هف
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 و ترانسفر به هتلکاتماندو به  پرواز هم:یجدروز ه

 )روز رزرو برای بدی هوا( کاتماندوروز استراحت و گردش در  هم:نوزدروز 

 ترانسفر به فرودگاه پرواز به ايران روز بیستم:

 

 :متقی

 

                                                                                                                    :موارد زیر شامل خدمات هستند

 زا داخلي پرواز ،با صبحانهستخر دارای اكاتماندو  در تاب ر ستارهاچه هتل شب چهار، در كاتماندو فرودگاهي ترانسفر، نپال یزاياخذ و
، اراماتاساگ ت شدهه پارک حفاظورود ب برای مجوز، گرم با نوشيدني در طول برنامه يعال غذای وعده سه، لوكال و بالعکسبه  كاتماندو

 یبرا ينت، اماواب پرخ سهكي و تك، ای مجرب و باربر در طول برنامهراهنم ران،اي از سرپرستشرپای صعود و دستيار، مجوز صعود لوبوچه، 
 ارائه حکم پيمايش، فرتي بين الملليبيمه مسا، تومان ونيليم 200تا سقف  كوهپيمايي حوادث مهبي، )در صورت نياز( در طول برنامه استفاده
توسط  كمکهای اوليه ، كيتيخداحافظيا  ييخوش آمدگوموقع شام  افتضي وعدهيک ، از طرف شركت نپالي بار سهيك ههدي، و صعود

                                                                    ا در طول برنامهراهنم
 

 :موارد زیر شامل خدمات نیستند

ول طدر  شده یبطر يدنوشين گونه هر مصرف، كاتماندوشهرهای  در شام و ناهار، رفت و برگشت مايهواپ تبلي، كشور از خروج عوارض
از تعهدات  شبي مازاد تاقام، باربرها و راهنما به انعام، وای فای در لوج ها، يمکالمه تلفن ،خشکشويي، ها بار هتل ينمي از استفاده، سفر
                                                                          دالر 5/1 بار اضافي لويهر ك يدر پرواز داخل لويك 15از  شيبار ب ياضاف نههزي، يليبهر دل یمجر

 
 

 صراف:شرایط ان

 

 یگردد.مارسال مدارک از سوی ثبت نام کننده به منزله قبول نمودن تمام شرایط ذکر شده و عقد قرارداد تلقّی  توجه:

بلیت هواپیما بهمراه غرامت وارده به  بعد از ثبت نام چنانکه فردی انصراف دهد بلیت هواپیمای وی استرداد گردیده و خسارت

 شرکت آذرکوه طبق جدول فوق بدون قید و شرط از پیش پرداختی کسر شرکت کننده خواهد شد.

 نفره  8 نفره  7 نفره  6 نفره  5 نفره  4 در قالب تیم

 هزینه برای

 هر نفر

دالر 2980 دالر 2750  دالر 2600  الرد 2400  دالر 2300   

اعالم زمان 

 انصراف

روز مانده  45کمتر از 

%  پیش  10به پرواز 

 پرداختی

روز مانده  20کمتر از 

% پیش  15به پرواز 

 پرداختی

روز مانده  10کمتر از 

%  50به تاریخ پرواز 

 پیش پرداختی

 در اعالم انصراف

 روز  7کمتر از 

 برایهزينه غرامت 
 هر نفر

پيش پرداختي قابل  ريال 000/000/250 ريال000/000/750 الري000/000/50
 برگشت نخواهد بود
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  : مدارک الزم جهت ثبت نام
پر  ،همراه آورده شودقطعه  دو  3×4عکس جديد  ،ماه اعتبار از تاريخ حركت 6دار گذرنامه معتبر حداقل  صفحه عکسرنگي از اسکن 

بعد  ،ميليون ريالپانصد  000/500 /000پيش پرداختي به مبلغ، ، داشتن كارت واكسن حداقل دو دوزآذركوهمحضری هد نامه تعّ نمودن

نقد در كاتماندو  فاقد مهر صرافي باشند بطوربصورت دالر كه بايد  و مابقيبه نرخ روز دالر از حساب ارزی كسر ميگردد.  از كسر نرخ بليت
 بدون پيش پرداختي ثبت نام قطعي نخواهد بود.شود مي دريافت

 .تداش واهدنخ سئوليتيمهيچ فردی در قبال هرگونه نواقصات شركت برای شركت كنندگان ضروری بوده و  اطالعاتدقيق اين  مطالعه
 
 
 

 :تجهیزات الزم برای مسافرت
 رای صعود كفش گرامپون خور ب -12                با قفل مربوطه كيسه بار بزرگ -1
  با باتری يدکچراغ پيشاني  -13              يا بادگير شلوار گرتکس كاپشن و -2

 ک جفتباتوم تلسکوپي ي -14                  درجه -15كيسه خواب پر قو  -3
 انقمقمه، ليو -15                                 شلوار پالر بلوز و -4         

 اب پشمي دو جفتجور -16                              ن از نوع كتا شلوار -5
   طوب، دستمال مرتاشياد، خودكار، دفتر دمپايي -17         نوع يو وی            عينک آفتابي از -6
                                                                          ، شامپو، صابونحوله اس زير اضافي، جوراب اضافي،بل -18              ن      د از نوع كتابلوز آستين بلن -7
          جهت خشک كردن لباسها آويختن، گيره لباس جهت كرم ضدآفتابچاقو،  -19                      پانچوی مخصوص باران   -8
  يبرای كوهپيمايو راحت سبک كفش  -20       پالر  گرتکس و دستکش پنج انگشتي -9

                                                ، پاور بانکباتری و مموری دوربين عکاسي، -21         كاله آفتابي و كاله پشمي و يا پالر -10
 ون، يومار، كارابين، اسلينگ، كلنگ يخيهارنس، گرامپ-22              ليتر  40كوله متوسط در حجم  -11

 .مي توانند خريد كنند  ت دارند از كاتماندواتجهيز یافرادی كه كسر
 

   تبريز آذركوهشركت كوهنوردی   70علي پالک ( جنب آزمايشگاه بوان شهيد دكتر بهشتي )منصور سابقخيابتبریز  :آدرس ما

   0914 116 4913: همراه  041  35218036: تلفن
 

 بنام مسعود آقاباالئی 6104337536542804  شماره کارت ملتبانك 
 
http://www.azarkouh.com  

azarkouh@gmail.com 

info@azarkouh.com 
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