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 متر 5047 گرجستان  رشته كوه قفقاز
 

 

                    گرجستان كشور :  

      روز 7 مدت زمان :      

 نيمه حرفه ايي در مسير يخ و برف كوهنوردينوع برنامه :       

  ماهمرداد  25  صعود :زمان       

 ماه قبل از تاريخ حركت دو مهلت ثبت نام :

 UIAA  B 2    : درجه سختي قله

 يشمال و تراورس در رخ غربي مسير جنوبي بطرف يال از مسیر صعود :

 

 :برنامه روز شمار
 

 سوي مرز بازرگانصبح به تبريز متعاقبا ب 10حركت از تهران ساعت  روز اول:

  عبور از تركيه و تفليس و شبماني در دهکده كازبگي در هاستل روز دوم:

 ترم 3675ه ترانسفر به كليسا گرگتي و متعاقبا تركينگ بسوي محوطه پناهگا صبح بعد از صرف صبحانه م:سوروز 

نوبي و جخچالي جبهه صعود به قله، بعد از گذشتن از شيبهاي ي صبح بعد از صرف صبحانه مختصر آغاز 3ساعت  م:چهارروز 

در گردنه زير قله  بهبي كوه شيب يخچال شمال غر را  از سپس صعودمتري  4500تو در ارتفاع  پالدر مسير شکافهاي يخي 
كازبك تري زيباي برفي م 5047 درجه صعود و به قله 35زير قله را به شيب  متري ادامه مي دهيم متعاقبا يخچال 5000ارتفاع

ساعت  4 ت و برگشتساع  8 الي  7 ثابت كار گذاري خواهد شد. مدت صعوداين قسمت از مسير در صورت نياز طناب  ميرسيم
 ماني در پناهگاه يا چادرخواهد بود شب
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 ي در هتلس شبمانو ترانسفر به تفلي اتوبوسبرگشت بسوي گرگتي و ترانسفر به كازبگي، متعاقبا سوار بر  :پنجم روز

 ترانسفر به ترمينال و برگشت از طريق تركيه به مرز بازرگان و سپس به ايران م:روز شش

 صبح زود در ايران م:تفروز ه

 
 

 قیمت :  

                               
 
 
 

 دنفر خواهد بو 20 ، هر ماشينشب افزوده خواهد شد دالر براي دو 20در صورت استفاده از اتاق سينگل مبلغ
 

 : موارد زیر شامل خدمات هستند
 
 لي با اتوبوس تك صندتهران  ترانسفر ازVIP  بالعکس كازبکيبه 

 دو ديفرانسيال به كليسا گرگتي رفت و برگشت ترانسفر با ماشين 

 فقط با صبحانه تفليسدر ستاره تاب  چهارشب اقامت در هتل  يك 

 فقط با صبحانهكازبکي درو خيلي تميز شيك  هاستلشب اقامت در  يك 
  از ايران  كوهنوردي و مربي مجربسرپرست دو 
  ي برپايي چادر در اطراف پناهگاهبراهزينه پرداخت 

  كيلو 15هر مرحله  و برگشت هزينه قاطر جهت حمل بار به پناهگاه ميتو، هنگام رفتپرداخت 

 سال 75براي افراد زير  ميليون تومان 120معادل ديه تا سقف كوهنوردي  بيمه حوادث 

 جشن صعود و ارائه حکم قله كازبك در هتل تفليس 

 وهآذرك هداياي ويژه از طرف 
 
 

 شامل هزینه هاي ذكر شده نیستند .موارد زیر 
 پرداخت عوارض خروج از كشور 

  تست هاي هزينهPCR 

 كليه وعده هاي غذايي در طول برنامه اعم بين راهي و شهر و كوه 

  دالر  20هر شب  میتواستفاده از پناهگاه هزينه 

  هنگام برگشت از پناهگاهبا قاطر هزينه حمل بار 

 ات داخل يخچال در هتلاستفاده از محتوي 
 هزينه هاي شخصي ....انعام و غيره  ،مکالمات تلفني 

 دارو، و غيره ....... پزشك،ماشين، تيم امداد، هليکوپتر،  :شامل عمليات امداد و نجات 

                                                قابل توجه شركت كنندگان :
 طريق قانون جلوگيري گردد مبلغ و يا از خروج ايشان از انصراف دهدروز مانده به تاريخ حركت  10 ثبت ناماز  چنانکه فردي بهردليلي بعد

ضمنا  بهيچ عنوان مواد غذايي كنسروجات بخاطر مشکالت گمركي همراه نداشته باشيد. استرداد نخواهد شد. به هيچ عنوان پيش پرداختي
 ظهار به گمرک همراه داشته باشيد.دالر پول تو جيبي براي ا 400الي  300حدود 

 نفر 23 نفر 20 نفرات تعداد

 هزینه بر اي

 هر نفر

 دالر  380 دالر  390
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هیچ فردي در قبال هرگونه نواقصات  شركتبراي شركت كنندگان ضروري بوده و  اطالعاتدقیق این  مطالعه

 داشت. نخواهدمسئولیتي 

 تجهیزات الزم براي صعود :
  -5 و كاپشن پر شلوار گرتکس اپشن وك -4كوهپيمايي  كفش سبك -3 و يا سنگين گرامپون خوركفش دوپوش  -2 كوله پشتي بزرگ -1
 گشتيدستکش دو ان -9 پالر دستکش پنج انگشتي بيس و -8وي  يو نك آفتابي و طوفان از نوععي -7بزرگ  كوله -6 وم تلسکوپيتبا

 چراغ -15 بيس لباس -14 پالر ولباس  - 13وراب پشميج -12ر ( زيرصف درجه -15) كيسه خواب پر قو-11بلندزيپدار  گتر -10 گرتکس
 -19و جفت دجوراب پشمي  -18 ناسب به كفش صعودمگرامپون كلنگ كوهنوردي و  -17 كيسه بار-16 با باتري يدکنوع  از پيشاني
 دار و كارابين پيچ -23صعود قابل رگالج  هارنس -22، دمپايينداززير ا -21 ر و دستمال گردنيا ويند استاپ پالركاله  -20،قاشق،كارد ليوان،،

وربين د -25آفتاب ضد كرم  خمير دندان و سواک وم -24ينگ هركدام يك عدد در صورت موجود بودن يکعدد يومار اسل هشت فرود و
 در صورت عدم -29 كتري و قابلمه غذا-28ت مربوطه اجاق با سوخ -27 قمقمه آب -26باطري مربوطه   و با مموري، فيلمبرداري عکاسي

 باشيداستفاده از پناهگاه حتما چادر همراه داشته 
 آمادگي الزم براي صعود :

از شکافهاي  و عبوررف بي يخ و آشنايي و آمادگي الزم براي صعود با گرامپون در شيبها، ني و فيزيولوژي خوب در ارتفاعداشتن قدرت بد
  ميگردد.براي افراد شركت كننده گذراندن كالس كارآموزي يخ و برف توصيه  ضمنا، يخي

 مدارك الزم جهت ثبت نام :

 سهمبلغ بپيش پرداختي ، با امضاء هوكرذآ تعهد نامه مرفداشتن كارت واكسن،  ،از كشور  ماه اعتبار از تاريخ خروج 6حداقل با رنامه گذ پيك

 .           خواهد شدنقدا دريافت  فاقد پارگي و مهر صرافي دالراسکناس حركت بصورت تاريخ ام مابقي ثبت نموقع  میلیون تومان

 

 آذركوهشركت   70منصور سابق ( جنب آزمايشگاه بوعلي پالک  خيابان شهيد دكتر بهشتي ) -بریز ت : آدرس ما

  0914  116 4913همراه : 
 ئیمسعود آقاباالبنام   5859831017406116يز  بانك تجارت نزد مسجد كبود تبر

 ردد.ده و عقد قرارداد تلقي میگارسال مدارك از سوي ثبت نام كننده به منزله قبول نمودن تمام شرایط ذكر ش توجه:

 ون مرزيبار صعود بر 82سال تجربه و  22با  1380شركت آذركوه بنيانگذار صعودهاي برون مرزي در ايران از سال 
نوعي تجاوز به حقوق ديگران است. متونو كپي برداري از  تقليد  

 

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

info@azarkouh.com   

 موفق و كامیاب باشید                                                             
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