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 صعود يکي از قلل زيبای هيماليامسافرت به ديار رويايي و سحر آميز نپال و 
 نپال  :كشور

  روز 18 :ت زمان مسافرتمد  

 کار یخ و برفکوهنوردی نیمه حر فه ایی  :نوع برنامه

 1401 (ماهآبانماه  20تاریخ حرکت )و پاییز  فصل بهار  :زمان مسافرت

 قبل از تاریخ حرکت روز  60 :ثبت نام وضعيت

  UIAA  A    2 درجه سختي مسير:

 صفحه 3: اطالعات

  برنامه رروز شما

 و اقامت در هتلكاتماندو پرواز به سپس  یکی از کشورهای عربی بهتهران از  پرواز :لاو روز  

                                    لوجاقامت در  متر 3530چوتانگا  مسیر تا امهاد دقیقه و 45متر بمدت  2834ارتفاع در لوكالانتقال به فرودگاه و پرواز به دهکده  :مدو  روز 

 لوجمتر شبمانی در  4300تولي خاركا کوهپیمایی تا  :مروز سو  

 لوجمتر شبمانی در  3550كوته تا کوهپیمایی  روز چهارم:

 لوجدر  متر شبمانی 4360تانگناگ کوهپیمایی تا  :مپنج روز 

 شبمانی در لوج متر 5100خاره مایی به سوی کوهپی :مشش روز

 برای هم هواییخاره استراحت در : مهفتروز 

 چادرشبمانی در  متر 5300بسوی کمپ اصلی : تمشهروز 

 چادرشبمانی در متر   5700صعود تا کمپ باال :منهروز 

 لوجشبمانی در خاره هم هوایی و استراحت در : همدروز 

 چادرشبمانی در  متر 5800 اعصعود تا کمپ ارتف: دهمياز روز

 لوجشبمانی در  خارهو برگشت به  متر 6654 صعود قله مراپیک :زدهمدوا روز

  روز رزرو برای بدی هوا: دهمسيزروز  

 جلوشبمانی در  خوتهبه  کوهپیمایی روز چهاردهم:

 لوجشبمانی در  تولي خاركابه  کوهپیمایی: دهمپانز روز

 شبمانی در لوج وكاللبسوی  کوهپیمایی :دهمپانز روز

 پرواز به کاتماندو و شبمانی در هتل: زدهمشانروز 
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 روز گردش در شهر و خرید، شبمانی در هتل :دهمهف روز

 ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران روز هيجدهم:
  

 :ها قيمت

 
 

 :خدمات شامل

 از ایران ، مربی کوهنوردیسرپرست مجرب 

  ویزای کشور نپالاخذ   

  از فرودگاه به هتل و بالعکسترانسفر 
  لوکال دهکده و کوهپیمایی لوج ها در طول مسیر ، اقامت در فقط با صبحانهشب  چهار کاتماندو بمدتدر تابستاره  چهاراقامت در هتل 

 پرواز داخلی و بالعکس جهت ترانسفر به فرودگاه  

  پرواز داخلی به دهکده لوکال و بالعکس بلیتتهیه 

  گرمهای با نوشیدنی  در بین راهبطور نامحد.ود غذای گرم  سه وعدهسرویس 
 ّیپرداخت ورودی پارك های مل 

 ّحکم صعود برای صعود کنندگانمرا پیکه مجوز صعود قل ، 

 هصعود قلّدر طول مسیر تا کمپ آخر بجز روز  باربر ،ی ارتفاعراهنما 

 ّهدر صعود قلّ ی عمومی برای ثابت گذاری طنابتامین وسایل فن 

 ی کامل با نوشیدنی های گرمبا سه وعده غذا برای دو نفر یک چادر ارتفاع انداز درو زیرچادر ن تامی 

 میز و صندلی داخل چادر غذاخوری، چادر دوش و توالت 

  ،پرداخت هزینه اکولوژیتجهیزات پزشکی عمومی 

 سال 75برای افراد زیر  کوهنوردی انفرادی بیمه حوادث 

 ده شام خداحافظی از طرف شرکت در کاتماندوضیافت یک وع، اراهدایی کیسه ب 

 تلفن ماهواره ای برای زمان اضطراریگامو بگ برای مواقع ضروری ، 

 

 

 .ر شامل هزينه های ذكر شده نيستندموارد زي
   نمیلیون توما 30الی   25معادل با ترکیش تهران به کاتماندو رفت و برگشت از تبریز یا بلیت هواپیما 

  کاتماندو به لوکال و بالعکس پرواز داخلیگرم در کیلو 15بیش از  بار زینه اضافیهپرداخت 

 تو اینترن ، مصرف هرگونه نوشیدنی بطری شده و خدمات شارژضروری استشرپاها و ها پرداخت انعام برای کلیه باربر 
 خشکشوییدر هتل ها)مینی بار( استفاده از محتویات داخل یخچال  ،مکالمات تلفنی ، 

  و غیرهو، دار، بیمارستان، پزشک، ماشین، تیم امداد، هلیکوپتر :و نجات از قبیلعملیات امداد..... 

  شب در کاتماندو چهاردر کاتماندو، اقامت بیش از ناهار و شام 

 

 :قابل توجه شركت كنندگان
 اهد شد.خو زیر اعمال ق جدولخسارت طبگردد  عقد قرارداد انصراف دهد و یا از مسافرت ایشان از طریق قانون جلوگیری چنانکه فردی بهر دلیلی بعد از

 . سترد خواهد شدرکت کننده مشیا به  ذکر شده در فوق افزایش و یا کاهشی رخ دهد ما به تفاوت از شرکت کننده دریافت و و اگر در مورد قیمت بلیط

 نفر 10 نفر 9 نفر 8 نفر 7 نفر  6 نفر 5 نفر 4 تعداد نفرات

 هزينه برای

 هر نفر

 دالر  3050

 امريکا  

 دالر 2850

 امريکا  

 دالر 2480

 امريکا 
 دالر  2380

 آمريکا

 دالر 2200

 آمريکا 

 دالر  2250

 آمريکا

  دالر 2100 

 آمريکا

https://azarkouh.com/kathmandu-hotel/
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    :مدارك الزم جهت ثبت نام
  ماه اعتبار داشته باشد. 6از صفحه عکسدار گذرنامه معتبر که از تاریخ حرکت حداقل  خواناایمیل رنگی  -1
   ، کارت واکسنقطعه سه 3×4عکس جدید همراه آوردن  -2
 رپرست گردد.رنامه تحویل سالزامیست و باید هنگام شروع ب و اثر انگشت ءامضا  بصورت کامل با آذرکوهمحضری پر نمودن تعهد نامه  -3

ر هتل ددر کاتماندو روز ورود ده و مابقی شبه مشخصات بانکی ذکر  هنگام ثبت نام تومانمیلیون  بیست 000/40 /000پرداختی به مبلغ پیش -4

 بدون پیش پرداختی ثبت نام قطعی نخواهد بود.ضمناٌ  خواهد شددریافت  نقداٌفاقد مهر صرافی  بصورت دالر

 منزله قبول نمودن شرايط ذكر شده و عقد قرارداد تلقي ميگردد. جهت ثبت نام بهو پيش پرداختي ارسال مدارك 

 .واهد شدخهواپیما خریداری شده و مابقی به نرخ روز دالر از حساب ارزی شرکت کننده کسر  از مبلغ پیش پرداختی، بلیت
 

 ت فرود و ضمناٌثابت و هش ر طناباز یومار د آمادگی الزم برای صعود با گرامپون در شیبهای یخ و برف و عبور از شکافهای یخی و استفاده صحیح
 میگردد. صیهافراد شرکت کننده گذراندن کالس کارآموزی یخ و برف تو یبرا

 اشت.د نخواهد مسئوليتيهيچ فردی در قبال هرگونه نواقصات شركت برای شركت كنندگان ضروری بوده و  اطالعاتدقيق اين  مطالعه
 

 :تجهيزات الزم برای برنامه
  سبک کوهپیمایی کفش -15                                 با قفل مربوطه ه بار بزرگکیس -1
  اتری یدکیبا بچراغ پیشانی  -16                                شلوار گرتکس          کاپشن و -2

 باشد )از قبل کنترل شود( داشته گل برف حتما جفتپی یک باتوم تلسکو -17                           درجه  20یا  -15کیسه خواب پر قو  -3
    کرم ضدآفتاب         ، چاقو،لیوانقمقمه، کس، فال -18                                      کوتاه گترشلوار پالر،  بلوز و -4         

 جفتپشمی دو  بجورا -19                                    ن        از نوع کتا بلند شلوار -5
   یادداشتدفتر ، خودکار، مپایید -20                      و طوفان از نوع یو وی     عینک آفتابی -6
                                                                  حوله        اضافی،  شهری لباس زیر اضافی، جوراب -21                          ن           بلوز آستین بلند از نوع کتا -7
 کت پر قو سبک، دستمال گردن -22                                پانچوی مخصوص باران          -8
 هبرای صعود قلّ  سنگین دو پوش و یاکفش  -23                   جفت 2 بیس و پالر دستکش پنج انگشتی -9

                                                 مورد نیازمموری  ری وبا باتفیلمبرداری دوربین عکاسی،  -24                          دستکش دو انگشتی گرتکس        -10
 هشت فرود با یک کارابین پیچدارو ابل رکالج صعود ق)هارنس( صندلی  - 25  برای روزهای کوهپیمایی لیتر 40کوله متوسط در حجم  -11
 هیومار با تسمه اسلینگ مربوط -26                          ه آفتابی و کاله پشمی و یا پالرکال -12
 میتوانید همراه داشته باشید( کاله کاسک )در صورت داشتن -27           اوتومات  قبال کنترل شود    دار فیکس گرامپون -13
                                         کوتاه کوهنوردیکلنگ  -14

 ود را همراه بیاورندزیرانداز خ ند میتوانندکسانیکه که راحت نباشچنانکه نظر گرفته است کمپ ارتفاع در ضمنا شرکت نپالی زیرانداز ضخیم اسفنجی را برای همه در 
 

 :تعرفه خسارت

 
 آذركوه جستجوكنيد ص اين برنامه را از سايتی مخصوتصاوير زيبا

 آذرکوه  شرکت کوهنوردی   70علی پالك ) منصور سابق ( جنب آزمایشگاه بوهید دکتر بهشتی خیابان شتبريز  :آدرس ما

 0914 116 4913 - :همراه 
 

 ق و كامياب باشيدموف 

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

مانده  كمتر از يکماه اعالم زمان انصراف

 به پرواز 

روز مانده  14كمتر از 

 به پرواز 

 روز مانده 7تر از كم

 به تاريخ پرواز 

اعالم انصراف در 

 كمتر از يک هفته

 هزينه غرامت برای

 هر نفر

پيش پرداختي قابل  ريال 000/000/70 ريال 000/000/50 ريال 000/000/30

 برگشت نخواهد بود

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

