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 کمپ اصلي ماناسلوترکينگ مسافرت به ديار رويايي و سحر آميز نپال و 
 

 

 نپال  :کشور

 روز19 : برنامهت مد

 كوهپيمايي  : نوع برنامه

 پاييز  :فصل برنامه 

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

                       و متوسط ساده : درجه سختي مسير

 صفحه 4 : 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 خريد تجهيزات كوهپيمايي مورد نيازاستراحت و  : روز دوم

 متر 700، ارتفاع ساعت 7الي  6 بمدّت با ماشين دربستيسوتي خوال  حركت بسوی : روز سوم 

 متر 900 ، ارتفاعساعت 6الي  5بمدت ماچهاخوال بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی  : روز چهارم 

 متر 1340 ،ساعت 8الي  7بمدت  جاگات بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی:  روز پنجم

 متر 1930ارتفاع  ،اعتس 7الي  6بمدت  دنگ بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی : مششروز 

 متر 2550ساعت، ارتفاع  7بمدت  نامرونگ بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی : مهفتروز 

 متر 3110ساعت، ارتفاع  5بمدت  شيال بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی : مهشتروز 

 متر  4200ع ساعت، ارتفا 4مدت ب ساماگائون-پونگيان گومپا بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی:  همنروز 

 متر 4750ساعت، ارتفاع  7بمدت  ماناسلوكمپ اصلي  بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی : روز دهم

 متر 4200ارتفاع ، ساعت 5بمدت  ساماگائون بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی : دهمزايروز 

 متر 3800ساعت، ارتفاع  4الي  3بمدت  سامدو بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی : دهمدوازروز 

 متر 4460ساعت،  4الي  3بمدت  دهارماشاال بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی : دهمسيز زرو

 متر 3600ارتفاع  ،ساعت 9 الي 8بمدت  الرکايا المتر و ادامه  5030ارتفاع  بهيميتانگ بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی : دهمروز چهار

 متر 2250ساعت، ارتفاع  7الي  6بمدت  گووا ویبعد از صرف صبحانه تركينگ بس : روز پانزدهم

 بشيشهربا ماشين به  سپس دهاراپاني بعد از صرف صبحانه تركينگ بسوی : زدهمشانروز 

 با ماشين خصوصي، اقامت در هتل کاتماندوحركت بسوی  بعد از صرف صبحانه : مهفدهروز 

 تلاقامت در ه ،گردش و خريد ،کاتماندوزاد در روز آ:  همهيجدروز 

 و توقف موقت، سپس پرواز به ايران همجواريکي از كشورهای پرواز به به فرودگاه و  ترانسفر : همنوزدروز 
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 :متقي

 

 
 

 : شاملمات خد
، طبق روز شمار برنامه فقط با صبحانه اتاق دو تختهدر شب  4ت در كاتماندو بمّد چهار ستارهاقامت در هتل به هتل و بالعکس،  از فرودگاهنسفر ترا

عده اني با سه وتهای كوهسوج لاسکان در ، ويزای كشور نپال هزينهپرداخت  ،يملّورودی پارك پرداخت ترانسفرهای بين شهری با تويوتا هايس، 
بيمه  ،خداحافظيم شام هنگاوعده  يکت ضيافراهنمای محلي، سرپرست از ايران، ، اخذ حکم تركينگ، و ميوه با نوشيدني های گرم كاملعالي و ی غذا

، كيت در نپال بار اهدايي ، كيسهگرملوكي 20با بار حداكثر  نفر يک باربر 2برای ، سال 75برای افراد زير  ميليون تومان 120معادل انفرادی  حوادث
 كمکهای اوليهوسايل 

                                                                                                                                                        

 .نيستندفوق ر شامل هزينه هاي ذکر شده موارد زي

و مبلغ آن  آذركوه انجاما هماهنگي ب كهآن مي باشد  خريدكه بستگي به تاريخ  بوده قابل خريد ميليون تومان 30الي  20 تقريبا ازهواپيما  بليت

، لوج هادر  پيماييكوهدر طول  مگرآبدوش ، استفاده از ميني بار در اتاق هتلكاتماندو، ناهار و شام در، عوارض خروج از ايران، جداگانه محاسبه ميشود
نظر  مد كه بايد ليی محاربر و راهنماها، انعام به بشده در طول برنامه نوع نوشيدني بطری، هرهزينه های شخصي ،دالر 5لفن ماهواره ائي هر دقيقه ت

، ماشين، م امدادتي، ليکوپتره : ز قبيلو نجات اعمليات امداد هزينه هرگونه ، ميني بار() استفاده از محتويات داخل يخچال در هتل ها، داشته باشيم

 ردال 25  و برگشتني در كاتماندوهزار تومان  300الي  250، هزينه تست كرونا از ايران دارو، بيمارستان، پزشک

 

 
 : قابل توجه شرکت کنندگان

  

 

 

 گردد.ي ميشرايط ذکر شده و عقد قرارداد تلق ارسال مدارك از سوي ثبت نام کننده به منزله قبول نمودن تمام توجه:

رده به امت وابعد از ثبت نام چنانکه فردي انصراف دهد بليت هواپيماي وي استرداد گرديده و خسارت بليت هواپيما بهمراه غر

 خواهد شد.کسر شرکت کننده  دون قيد و شرط از پيش پرداختيطبق جدول فوق ب ،شرکت آذرکوه

 

 

 
 

  5 در قالب تيم

 نفره

6 - 7 

 نفره 

8 – 9  

 نفره

10 – 12 

 نفره 

13 - 15 

 نفره

 هزينه براي

 هر نفر

0901  

دالر   

0801  

 دالر

0701  

 دالر

0611  

 دالر

0251  

 دالر

اعالم زمان 

 انصراف

روز مانده به  45کمتر از 

%  پيش  10پرواز 

 پرداختي

روز مانده  20کمتر از 

% پيش  20به پرواز 

 داختيپر

روز مانده  10کمتر از 

%  30به تاريخ پرواز 

 پيش پرداختي

کمتر از اعالم انصراف 

 روز  7

 هزينه غرامت 
 هر نفر

پيش پرداختي قابل  ريال 000/000/60 ريال 000/000/40 ريال 000/000/20
 برگشت نخواهد بود
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  :  هت ثبت ناممدارك الزم ج
 ماه اعتبار از تاريخ حركت  8صفحه عکس دار گذرنامه معتبر حداقل رنگي از  كپي -1
 4*3قطعه عکس  2 ،و اثر انگشت ءامضا هد نامه آذركوه بصورت كامل باتعّ پر نمودن -2

رخ روز دالر از حساب ارزی كسر مابقي به ن تخريد بليبعد از  در موقع قرارداد كه ميليون ريال دويست 000/200 /000پيش پرداختي به مبلغ -3

تي ثبت نام ن پيش پرداخبدو، رافي باشدصبايد بدون هرگونه مهر ، اسکناس دالر ها خواهد شد دريافتدر كاتماندو  نقداًبصورت دالر و مابقي ميگردد. 
 قطعي نخواهد بود.

 
 

 .تداش نخواهد يمسئوليتهيچ فردی ر قبال هرگونه نواقصات دشركت برای شركت كنندگان ضروری بوده و  اطالعاتدقيق اين  مطالعه

 

 
 

 

 

 

 : برنامهتجهيزات الزم براي 

 
           ليتر  40ه در حجم كول -11               با قفل مربوطه كيسه بار بزرگ -1
              با باتری يدكچراغ پيشاني  -12             يا بادگير شلوار گرتکس كاپشن و -2

 اتوم تلسکوپي يک جفتب -13                 درجه -10كيسه خواب پر قو  -3
 يوان، ل قمقمه،  گتر كوتاه -14                             شلوار پالر  بلوز و -4         

 و جفتدجوراب پشمي  -15                                   تركينگ شلوار -5
   ، دستمال مرطوبتيادداش، خودكار، دفتر دمپايي -16                   عينک آفتابي از نوع يو وی  -6
                                                                          ، شامپو، صابونحوله ،، جوراب اضافير اضافياس زيلب -17              ن      د از نوع كتابلوز آستين بلن -7
          جهت خشک كردن لباسها آويختنای برگيره لباس  ، آفتاب كرم ضد،  وچاق -18         وص باران              پانچوی مخص -8
 راحت در حد نيمه سنگين  كفش مناسب و -19         دستکش پنج انگشتي پالر و يا پشم -9

                                                ، پاور بانک باتری و مموری،  برداریدوربين عکاسي، فيلم -20        كاله آفتابي و كاله پشمي و يا پالر -10
 

   يد نمايند.خراز كاتماندو  اشته باشند ميتواننددناقص افرادی كه تجهيزات                                          

 

   تبريز آذركوهشركت كوهنوردی   70علي پالك يشگاه بو( جنب آزماان شهيد دكتر بهشتي )منصور سابقخيابتبريز  : آدرس ما
  0914 116 4913:  همراه      041  35263081:   تلفن

 
 موفّق و كامياب باشيد

 
http://www.azarkouh.com  

azarkouh@gmail.com 
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