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 هشتمین قله مرتفع جهان از مسیر شمال شرقی

 

 نپال كشور مقصد:

 روز 45 :برنامه تمد  

 یخبرف و  کار با کوهنوردی حرفه ائی :نوع برنامه

 پاییز :برنامه فصل
 1400شهریور  10 تاریخ حركت:

 قبل از تاریخ حرکتروز  90الی  120 :ثبت ناممهلت 

  E 5 UIAA   درجه سختی صعود: 

   با بهترین کیفیت فول سرویس و خدمات تا کمپ اصلیات: نوع خدم

 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 

 ری و استراحت، اقامت در هتل               تدارکات برنامه و انجام کارهای ادا :و سوم مدو  روز

 اعت س 7الی  6بمدت  با ماشین دربستیآروگات  ترانسفر زمین بهو  و شرپاها ترکینگ یمالقات با راهنما :مچهارروز 

 متر 775 ف ارتفاعساعت 6الی  5بمدت  سوتی خوالصبحانه ترکینگ بسوی صرف بعد از  م:روز پنج

 متر 900 ، ارتفاعساعت 6الی  5بمدت اخوال هماچه ترکینگ بسوی بعد از صرف صبحان :مششروز 

 متر 1340 ،ساعت 6بمدت جاگات بعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی  :مهفت روز

 متر 2310ارتفاع  ،ساعت 6بمدت  نیگیاکصبحانه ترکینگ بسوی صرف بعد از : مهشتروز 

 متر 2100ارتفاع  ،ساعت 6بمدت گاپ بعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی : منهروز 

 متر 3200ارتفاع  ،ساعت 6 بمدت لهوبعد از صرف صبحانه ترکینگ به : مدهروز 

 متر 3500ارتفاع  ،ساعت 6بمدت ساما  بسوی دهکده صبحانه ترکینگصرف بعد از دهم: یاز روز

 ساما روز استراحت و هم هوایی در دهکده روز دوازدهم:

 ساعت 5الی  4 ماناسلو اصلی گ بسوی کمپصبحانه ترکینصرف بعد از روز سیزدهم: 

  متر 8163آماده شدن برای برپایی کمپ ها و صعود قله ماناسلو  :الی سی و هفتم مروز چهارده

 سامابسوی دهکده ترکینگ صبحانه صرف بعد از  :تمسی و هشروز 
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 نامرونگصبحانه ترکینگ بسوی دهکده صرف بعد از  :مسی و نهروز 

 فیلیمصبحانه ترکینگ بسوی دهکده  صرفبعد از  :چهلمروز 

 اخوالهماچصبحانه ترکینگ بسوی دهکده صرف بعد از  :مچهل و یکروز 

 آروگات صبحانه ترکینگ بسویصرف بعد از  :مچهل و دوروز 
 كاتماندو با ماشین دربستی بسوی حرکت بعد از صرف صبحانه  :مچهل و سوروز 

 وكاتماند گردش و استراحت در م:چهل و چهارروز 

 ترانسفر به فرودگاه پرواز به ایران م:چهل و پنجروز 

 :فول پکیج قیمت

تعداد نفرات 

تیم هزینه هر 

 نفر

 نفر 1

 

9950 

 دالر

 نفر  2

 

9900 

 دالر 

 نفر  3

 

8850 

 دالر 

 نفر  4

 

8600 

 دالر 

 نفر  5

 

8350 

 دالر 

 نفر  6

 

8200 

 دالر 

 نفر  7

 

8125 

 دالر

 نفر 8

 

8000 

 دالر 

 نفر 9

 

7850 

 دالر

 نفر 10

 

7750  

 دالر

 نفر 11

 

7550  

 دالر

 شامل:فول پکیج خدمات 
اتاق دو تخته فقط در شب  5 تماندو بمّدتدر کا چهار ستاره اقامت در هتل -ترانسفرهای زمینی در نپال -ترانسفر از فرودگاه کاتماندو به هتل و بالعکس

وشیدنی گرم ی کامل و نذاغه وعده ستدارکات  -ین راهی در مسیر به کمپ اصلی و بالعکساقامت در مهمانکده و لوج های ب -با صبحانه طبق روز شمار
دارک چادر مانتین ت -یراندازر رابط با زباربر و شرپاها و افس کان در کمپ اصلی برایتدارک چادر برای اس -و کمپ اصلیبه انتخاب کوهنورد در مسیر 

کانات ام -پارک ملی مجوز - ود قلّهمجوز صع -برای مواقع ضروریگامو بگ  - با زیرانداز ارتفاع تمامی کمپ های در کمپ اصلی و 3ور مدل تی هارد
بی  -هزینه ثابت گذاری طنابسهم  -چادر ارتفاع توسط شرپا ،غذا، حمل سوخت-شرپا 1کوهنورد  1 برای – و تجهیزات برای افسر رابط در طول برنامه

عدد کپسول  2 ای هر کوهنوردبر -مپ اصلی و بالعکس بطور نامحدوداز مبدا کوهپیمایی تا کوسط باربرها حمل بار ت-سیم برای کوهنوردان و شرپاها
تلفن  -لهقتا  غذای ارتفاع، یازنکپسول گاز مورد سر شعله و ، و رگالتور نویدکی عدد برای هر شرپا با ماسک  1لیتری پویسک روسی و  4اکسیژن 

-مپ اصلیکوئی و دوش در دست ش -بار چادر غذا خوری سیستم گرمایی -و انباری تدارک چادر برای آشپزخانه -ماهواره ای ثریا برای مواقع ضروری

انل سوالر پ -مپ اصلیی در کمیز و صندل -آشپز و کمک آشپز، تجهیزات آشپزخانه -کمک آشپز و دیگر پرسنل کمپ اصلی بیمه حوادث برای آشپز و
 نتی بطور زندهبا موزیک س نگام ورودمهمانی شام ه -ودیعه برای اکولوژی -تری دوربین و غیره در کمپ اصلیبرای روشنایی و ژنراتور برای شارژ با

                                                                                                       کیسه بار اهدایی از شرکت نپالی -توسط شرکت نپالی

 نیستندفول پکیج شامل ماتی كه خد
مکالمات  -یرانااز  تنقّالت  - رفت و برگشت هنگام تست کروناهزینه  - ویزای نپال - عوارض خروجی -میلیون تومان 27الی  24 تقریبا بلیت هواپیما

ه ، بیمو باربرها سنل کمپ اصلیپر و انعام به دالر توافقی 1000لی ا 500 جهت صعود به قله شرپابه انعام  -هزینه های شخصیتلفنی، خشکشویی و 
اهار و شام در ن -مت مازاد در کاتماندواقا - دالر 12 برگشت از نپال هرکیلو رفت و کیلوگرم موقع 30اضافی بار هواپیما بیش از  -حوادث یا مسافرت

زینه امداد رسانی ه .ولیه فردیاو و لوازم کمکهای دار - مصرف هرگونه نوشیدنی بطری شده در طول برنامهاستفاده از مینی بار در اتاق هتل،  -کاتماندو 

   تیم امداد، پزشک، بیمارستان، دارو :شامل
  قیمت اسمال پکیج:

 تعداد نفرات تیم

هر نفر هزینه براي  

 نفر  1 

 

6100 

 دالر 

 نفر  2

 

5950 

 دالر 

 نفر  3

 

5850 

 دالر 

 نفر  4

 

5800 

 دالر 

 نفر  5

 

5750 

 دالر 

 نفر  6

 

5700 

 دالر

 نفر  7

 

5680 

 دالر 

 نفر  8

 

5600 

 دالر

           پکیج شامل: اسمالخدمات 
شب اتاق دو تخته فقط  5اکو توریزم در کاتماندو بمّدت شیک اقامت در هتل  -ترانسفرهای زمینی در نپال -ترانسفر از فرودگاه کاتماندو به هتل و بالعکس

ی کامل و نوشیدنی گرم غذاسه وعده تدارکات  -ج های بین راهی در مسیر به کمپ اصلی و بالعکساقامت در مهمانکده و لو - با صبحانه طبق روز شمار
تدارک چادر مانتین هاردور مدل تی  -باربر و شرپاها و افسر رابط با زیرانداز کان در کمپ اصلی برایتدارک چادر برای اس -و کمپ اصلیترکینگ در مسیر 

امکانات و  -مجوز پارک ملی -مجوز صعود قلّه -برای مواقع ضروری در کمپ اصلی لیتری با ماسک و رگوالتور 3 اکسیژن –در کمپ اصلی با زیرانداز  3
 تدارک چادر برای آشپزخانه -از مبدا کوهپیمایی تا کمپ اصلی و بالعکس بطور نامحدودحمل بار توسط باربرها  - تجهیزات برای افسر رابط در طول برنامه

 -کمک آشپز و دیگر پرسنل کمپ اصلی بیمه حوادث برای آشپز و -دست شوئی و دوش در کمپ اصلی -چادر غذا خوریبرای  تم گرماییسیس -و انباری

پانل سوالر برای روشنایی و ژنراتور برای شارژ باتری دوربین و غیره در کمپ  -میز و صندلی در کمپ اصلی - آشپز و کمک آشپز، تجهیزات آشپزخانه
 کیسه بار اهدایی از شرکت نپالی-توسط شرکت نپالی با موزیک سنتی بطور زنده مهمانی شام هنگام ورود - برای اکولوژی ودیعه -اصلی
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 نیستنداسمال پکیج خدماتی كه شامل 

ت کالمام -ایران از تالتنقّ -رگشتهنگام رفت و ب تست کروناهزینه  -لویزای نپا -عوارض خروجی - میلیون تومان 18الی  15تقریبا  بلیت هواپیما
 کیلوگرم موقع 30واپیما بیش از اضافی بار ه -بیمه حوادث یا مسافرت -و باربرها انعام به پرسنل کمپ اصلی -خشکشویی و هزینه های شخصی -تلفن

بی  -قع ضروریگامو بگ برای موا -نبیو لوازم جا اکسیژن -کمپ اصلی به باال از غذای ارتفاع -ارتفاع  چادر -دالر 12 برگشت از نپال هرکیلو رفت و
نوشیدنی  مصرف هرگونه - اهار و شام در کاتماندون -اقامت مازاد در کاتماندو -دالر 200 هزینه ثابت گذاری طنابسهم  - تلفن ماهواره ای ثریا - سیم

                                                                                                     اروزشک، بیمارستان، د، پتیم امداد :هزینه امداد رسانی شامل   اولیه فردی کمکهای دارو و لوازم - بطری شده در طول برنامه

 
 گردد. قبل از اعزام کنترلحتماً تجهیزات ذکر شده  تمامیضمناً تاکید میشود  تجهیزات الزم  براي صعود:  

جهت کمپ یک و باالتر  و  ردرجه زیرصف -45یکعدد ه خواب پرقو )کیس -2 هنگام صعود جهت حمل تجهیزات شخصی کوله پشتی بزرگ و راحت-1
عینک طوفان  -5 نیمه سبک هپیماییوک کفش -4 سالم فش سه پوشک -3 (و کمپ پیشرفته درجه زیر صفر برای شبمانی در کمپ اصلی -25یکعدد 

کاپشن و  -8 ل برفگدارای  یک جفت خارجی از نوع عالی باتوم تلسکوپی -7 ا بند اطمینان قابل تنظیمبکوتاه  یخ تبر -6و آفتابی از نوع یو وی اصل 
راحت نسبت  رکالج ابلق  صندلی صعود -11ا بند اطمینان دراز جهت راحت سفت کردنبگرامپون فیکس دار  -10تر دوپوش زیپدارگ -9شلوار گرتکس 

اله پشمی و یا پالر ک -14مه مربوطه یک عدد یومار با تس -13 عدد 2، پیخ یخ چ دار سه عددکارابین پی -12 از روی پوشاک ضخیم پر قو به سایز کمر
نگشتی پشمی و یا پالر دو دستکش پنج ا -16 الیاز نوع ع گرتکس و یا پر قویاف الدستکش دو انگشتی  -15 و دستمال گردن کاله آفتابیطوفان و  و

قمقمه و  -21وراب پرقو ج -20 کمپلت(ترجیحاً )لباس پر قو  پر قو کاپشن و شلوار -19اله کاسک ک -18جوراب پشمی خوب سه جفت  -17جفت 
چراغ  -25 شلوار پالر و یا پشمیز و لوب -24لباس زیر دو دست  -23 حمام وصورت  لیوان/ قاشق/ کارد/ مسواک/ خمیردندان/ حوله -22 فالکس
 40له کو -28 رم آفتاب و داروهای ضروری انفرادیک-27رداری با باتری و کارت مموری یدکییا فیلمببین عکاسی و دور -26 با باتری یدکیپیشانی 
کیسه نایلونی مخصوص حمل برف به  -30انفرادی زیرانداز -29 جهت حمل وسایل بهداشتی شخصی و دوربین و غیره تا کمپ اصلی و بالعکس لیتری

  شستشوی لباس های شخصی جهتصابون و پودر رختشویی  -31 داخل چادر

 آمادگی الزم براي صعود:
عود ب ا یوم ار  و ص  -4اشتن تخصص فنّی باال در روی شیبهای برف سفت توام با یخ د -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 در یخچالهای شیب دارفرود با ابزار 
و  ردیاشتن آموزش های الزمه برای راه رفتن و صعود با گرامپون در شیبهای مختلف و استفاده بهینه از کلن گ کوهن ود -6زمستانی و دشوار در ایران 

مرینات الزم در ایران برای داشتن هم هوایی ت -8کیلوگرم  18الی  15متر به وزن   7200 آمادگی الزم برای حمل بار شخصی حداکثر تا ارتفاع -7 یومار
 ارتفاعو استقامت در اعات باال در هوای نا مساعد مهارت الزم جهت برپایی چادر در ارتف -9 بهتر

 مدارک الزم جهت ثبت نام:

چهار قطعه عکس سایز پاسپورت همراه  ،اعتبار از تاریخ حرکت ماه 6ل  با ، اصل گذرنامه حداّقگذرنامه با واتساپاز صفحه عکسدار رنگی  کپیرسال ا

، که با این مبلغ بلیت هواپیما خریداری شده و و پنجاه میلیون ریال چهار صد 000/000/450به مبلغ  پیش پرداختی موقع ثبت نام، آورده شود

دالر نقدآً  ر کاتماندو قبل از آغاز برنامه بصورتخ روز دالر به حساب شرکت کننده منظور گردیده و از حساب ارزی کسر خواهد شد، و مابقی دمابقی به نر
                                                                                                                                                         دریافت خواهد شد.

 موفق و كامیاب باشید
 

 Azarkouh | Iran | قلّه ماناسلو
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

 زمان پرواز

 روز مانده به 10

 زمان پرواز 

 كمتر از ده روز مانده

 به زمان پرواز 

هزینه غرامت 

 براي

 هر نفر

 میلیون 3

 تومان 

 میلیون 6

 تومان 

 میلیون 10

 تومان 

میلیون  12

 تومان

میلیون  15

 تومان

 پیش پرداختی قابل برگشت

 نخواهد بود 

https://www.azarkouh.com/mt-manaslu
mailto:azarkouh@gmail.com

