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 متر 7546 رشته كوه كونلون در صحراي تاكالماكان چين از

 

 چين :كشور

 روز 21 :برنامهمدت 

 ئي توام با يخ و برف كوهنوردي نيمه حرفه ا :نوع برنامه

 شهريور ماه 15تير ماه الي  15 :بهترين زمان صعود

 قبل از تاريخ حركت روز 70 :آخرين مهلت ثبت نام

  UIAA  C2 :قله  درجه سختي

 صفحه 4 :اطالعات

  برنامه روز شمار

 هتل  اقامت در ر وغكاش رشهبه  داخلي پروازبا سپس  و ارومچي به تهرانپرواز از  :اول روز

اقامت  كت بسوي كمپ اصليو بعد از بارگيري شترها حرساعت  5بمدت متر  3800بعد از صرف صبحانه حركت به طرف دهکده سوباشي  :دوم روز

 رتم 4300در چادر

 تجهيزات صعود و اقامت در كمپ اصلي و آماده نمودن تاستراح :سوم روز

  روزهاي صعود با هم هوايي هاي مربوطه :دهمزشان الي چهارم روز

 متر 4300 جمع آوري تجهيزات و اقامت در كمپ اصلي :هفدهم روز  

 ر و اقامت در هتلغكاششهرو انتقال به  يسوباش هدکهدبرگشت به  :روز هيجدهم

 و اقامت در هتل مقصد نهاييپرواز به : روز نوزدهم

 گردش در شهر و اقامت در هتل :روز بيستم

                               پرواز به ايران روز بيست و يکم:
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 قيمت :

 

 : دنتسه تامدخ لماش ريز دراوم

 
 از كشور چين دعوتنامه  اخذ 
 چين ويزاي كشور  اخذ 
  و بالعکس)هتل( به داخل شهر انتقال از فرودگاه 

 يچمورااه ها در فرودگپرداخت هزينه انبارداري جهت بار 
  با صبحانه  فقط يچمورادر تاب ستاره  راهچشب در هتل  وداقامت 

  با صبحانه فقط رغشاكدر  ستاره هسشب در هتل  وداقامت 

 كليه ترانسفر هاي شهري و بياباني 

  نفره با زيرانداز در كمپ اصلي 2تدارك چادر  
 استفاده از شتر براي حمل بار جهت انتقال به كمپ اصلي و بالعکس 

  صليدر كمپ ا روز14 كامل با نوشيدني گرم بمدتغذاي سرويس سه وعده 
 در كمپ اصليآبگرم دوش  ،مترجم ،مجوز صعود 
 صندلي در كمپ اصلي ميز وچادر مخصوص آشپزخانه و  در استفاده از تجهيزات پخت و پز 

 هدکهد رد ينامبش و هدش ينابرق دنفسوگ اب ماش تفايض و غامتاچ هدکهد رد ينامهم 

  تداركات براي افسر رابط 

  ( درصورت نياز) صعودهت كارگزاري طناب ثابت درمسيرفني عمومي جتهيه وسايل 

  مپ اصليك در شارژروشنايي و ولت براي  220برق امکانات 

 پرداخت هزينه اكولوژي 

 تومان ونيليم 200حوادث تا سقف  مهبي 

 : نيستند تامدخموارد زير شامل 

 

  رچه به تاريخ ه بليط ودشحاسبه ميتومان بوده و با هماهنگي آذركوه انجام و مبلغ آن جداگانه م نويليم 53 يلا 03بليط هواپيما معادل

 نزديکتر خريداري شود احتمال گران بودن آن خواهد بود حركت

 عوارض خروج از ايران 

 ها )موقع اقامت در هتل( شهر ناهار و شام در 

 سکعلاب و يلصا پمك هب راگشاك يهار نيب راهان 

 در صورت نياز شخصي اجاره تجهيزات كوهنوردي در منطقه 

 رالد 15 ه ايران هر كيلوبو در پرواز ارومچي  دالر 5هركيلو  ينكشور چپرواز داخلي در  كيلوگرم 30بيش از  اضافي بار هواپيما 

 باالتر از كمپ اصلي تداركات غذايي ارتفاع  

 كپسول  ارتفاع سوخت مورد نياز(EPI )230  دالر 01در كمپ اصلي هر عدد  شورفگرمي  

 ( از كمپ اصلي به يک هر كيلو باربر ارتفاع )دالر 20دو به سه هر كيلو  – دالر 8كيلو  يک به دو هر -دالر 3در منطقه وجود دارد 

 5الي  4 تعداد نفرات

 نفر

 7الي  6

 نفر

 9الي  8

 نفر

 11الي 10

 نفر

 13الي 12

 نفر

 15الي 14

 نفر

نفر به  16

 باال

 هزينه براي

 هر نفر

يدوزب يدوزب يدوزب  يدوزب يدوزب  يدوزب  يدوزب   
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 خشکشوئي ،مکالمات تلفني 

 
 
 

 انعام و هزينه هاي شخصي 

 ها در هتل ( )ميني بار استفاده از محتويات يخچال  

  هدشصعود نسبت به ارتفاع صعود اخذ ديپلم 

 ه......غير بيمارستان و -زشک پ -ماشين  -تيم امداد  :شامل عمليات امداد و نجات 

 

 :قابل توجه شركت كنندگان محترم

 

 ددجهت آگاهي بيشتر از چگونگي خدمات و روز شمار برنامه بهمراه آوردن اين اطالعات توصيه ميگر
 

 

 تجهيزات الزم براي صعود :

عينک طوفان و آفتابي از نوع يو  -5 يياميپهوك کبسكفش  -4سه پوشكفش  -3درجه زير صفر ( -20) كيسه خواب پرقو -2كوله پشتي بزرگ -1
صندلي  -11گرامپون فيکس دار -10گتر دو پوش زيپدار -9كاپشن و شلوار گرتکس  -8باتوم تلسکوپي يک جفت  -7كلنگ كوهنوردي -6وي اصل

دستکش دو  -15و يا پالر و كاله آفتابي  كاله پشمي -14كدي يرتاب ابچراغ پيشاني  -13 گنيلسا اب كارابين پيچ دار يکعدد -12صعود قابل ركالج 
كاپشن  -19دو پوش ارتفاع نسبت به نفرات  چادر -18جوراب پشمي خوب دو جفت  -17 سيبدستکش پنج انگشتي  -16انگشتي گرتکس و يا پر قو

ليوان/ قاشق/كارد/ مسواك/ خميردندان/ حوله/ ارتفاع سنج/  -23قمقمه و ظرف آب  -22روشنايي مخصوص چادر -21جوراب پر قو -20پر قو
ري و تدوربين عکاسي و يا فيلمبرداري با با -27كيسه بار قفل دار -26ر بلوز و شلوار پال -25 سيبلباس  -24فندك/ ظرف مخصوص ذوب برف 

كيسه نايلوني مخصوص حمل برف به  -32زيرانداز انفرادي - 31بيل برف -30يليتر 40 كوله -29كرم آفتاب و داروهاي انفرادي -28فيلم مربوطه 
عدد جهت مهار نمودن چادر  10تعداد سانتي متر  30از نوع ديگر بطول  چوب بامبو و يا -35دستمال كاغذي حوله ائي -34 هلعش رس -33درداخل چا

 در روي برف
 

 : آمادگي الزم براي صعود

صعود با گرامپون و  راه رفتن و اشتن آموزش هاي الزمه برايد -3شنايي صعود در روي برفهاي پر شيب آ -2دني و فيزيولوژي خوببقدرت  -1
م در ايران تمرينات الز -5كيلوگرم  18الي  15وزن متر به  6800ارتفاع  مادگي الزم براي حمل بار شخصي تاآ -4استفاده بهينه از كلنگ كوهنوردي 

ا پايي چادر در ارتفاعات باال در هواي نالزم جهت بر مهارت -7گذراندن كالس يخنوردي حداقل كارآموزي الزاميست  -6اي داشتن هم هوايي بهتر بر
 مساعد  

 هيچ  فردي در قبال هرگونه نواقصات شركتبراي شركت كنندگان ضروري بوده و  اطالعاتدقيق اين  مطالعه

 داشت. نخواهد مسئوليتي

 

 + اصل محضري تعهد نامه+  سايز پاسپورت قطعه عکس دو+ از تاريخ حركتماه اعتبار  6با حداقل اصل گذرنامه  : مدارك الزم جهت ثبت نام

دريافت مي  نقدابصورت ريال  يوروه نرخ روز و يا ب يوروهفته قبل بصورت  ريال و مابقي دوون يميل دصناپ 000/000/500 فيش پيش پرداختي به مبلغ
 شود.

بيش از يکماه مانده به  اعالم زمان انصراف

 زمان پرواز

دو هفته مانده به زمان 

 پرواز

يک هفته مانده به 

 زمان پرواز

كمتر از يک هفته 

 مانده به پرواز

 هزينه غرامت براي

 هر نفر

پيش پرداختي قابل  دالر  600 دالر 300 دالر 150

 نخواهد بود برگشت
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 ام به منزله قبول نمودن شرايط ذكر شده و عقد قرارداد تلقي ميگردد.ارسال مدارك جهت ثبت ن

 

  آذركوه 70جنب آزمايشگاه بوعلي پالك  شهيد دكتر بهشتي )منصور سابق( خيابانتبريز  : اآدرس م

  0914 116 4913: همراه   041 35218036تلفن : 
 

 بنام آقاباالئي  55289جاري  05350 كد ريزتب نزد مسجد كبودبانک تجارت 

 بنام مسعود آقاباالئي 0101421362003جاري سپهر  271صادرات نزد چهارراه بهشتي تبريز كد  بانک

نوعي تجاوز به حقوق ديگران است. متونو كپي برداري از  تقليد  
 

 موفق و كامياب باشيد

azarkouh@gmail.com 

https://azarkouh.com 

info@azarkouh.com          

                                                        

 

 
 

 

 

mailto:azarkouh@gmail.com
https://azarkouh.com/
mailto:info@azarkouh.com

