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 قرقيزستان                                              : كشور

                             شهریور 10تير لغایت  11 : برنامهزمان 

 روز                                                           11 : مدّت برنامه

 کوهپيمایی و گردشگری و خرید : نوع برنامه

 مردادماه 20تيرماه الی  10 : زمان صعود

 روز قبل از تاریخ حرکت 90 : مهلت ثبت نام

 صفحه 4:  اطّالعات

 فول سرویس تا کمپ اصلی لنين : نوع خدمات

 روز شمار برنامه 

 ، روز استراحت و گردش در بيشکک اقامت در هتل  بيشکک با دو مرحله پرواز به : لروز او

منه ، پارک در دا کراتساز کوهپيمایی به طرف پناهگاه کيلومتر و آغ 45بمسافت آال آرچا بعد از صبحانه حرکت با ماشين  به طرف پارک ملی :  مروز دو

وهنوردان و اسکی بازان کيلومتر مربع پوشيده از جنگل با درختان کاج با دره و رودخانه های زیبا و نقطه آغاز ک 200بمساحت  و  رشته کوه قرقيز قرار گرفته

ساعت به پناهگاه  5الی  4از  متر می باشد، کوهپيمایی از پارک آغاز شده و بعد 4895و مرتفعترین قله منطقه به ارتفاع بوده متر  1500ارتفاع  می باشد، 

صعب متر که متعلق به شرکت آکسایی می باشد رسيده و بعد از استراحت و صرف ناهار و عکسبرداری از زیبایی های حيات وحش و قلل  3300 کراتس

 شبمانی در هتلسرازیر شده و شهر بيشکک می رسيم. منطقه به طرف پارک  العبور

دقيقه به شهر اوش رسيده، مالقات با راهنمای شرکت آکسایی و  50-45دت مّر و پرواز بکيلومت 35 ،بعد از صرف صبحانه ترانسفر به فرودگاه : مروز سو

، گشت کوتاهی در شهر تاریخی و افسانه ای اوش که در مسير جاده ابریشم قرار گرفته و  شهر و بعد از مستقر شدن در هتلکيلومتر تا  12بمسافت  ترانسفر

 شبمانی در هتل .دیدن بعمل خواهد آمد سلیمان توودومين شهر بزرگ قرقيزستان می باشد خواهيم داشت و از بازار قدیمی اوش و موزه باستانی 

که در یونسکو ثبت شده  سلیمان توواوش توسط راهنمای محلی آغاز خواهد شد. از کوه  بعد از صرف صبحانه تور گردشگری و فرهنگی : روز چهارم

،  ، بعنوان یک مکان مقدس برای زردتشت، شامانيزم و اسالم خدمت کرده است در طول هزاره گرفته واست آغاز می کنيم نام این کوه از تورات و قران 

که سه طبقه است دیدن می کنيم که آلیم بک داكتا م. مقصد بعدی پارک زه داخل غار آن دیدن می کنيو و موبهمراه راهنما در اطراف موزه سليمان توو 

و گردشگری در قرقيزستان کوهپيمایی  
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آتش  ، ، در مسير ، خانه پيشگامان، پل قدیمی الزم را خواهد داد، در مسير از بنای یادبود کارگر با نقاشی خورشيد و کبوتر را خواهيم دید راهنما توضيحات

، محل بعدی دیدار از اشک مادر یادبودی از قربانيان حادثه  درختان بيشتری را برنگ سفيد خواهيد دیدکه جنگ بزرگ ميهن سوزی ابدی برای قربانيان 

 شبمانی در هتل .، با مجسمه لنين و تاالر شهر تور به پایان می رسد ، یادبود چرنوبيل و سپس کليسای جامع مایکل 2010

 6الی  5دت کيلومتر بمّ 300ه با ون دربستی بسوی کمپ اصلی قله لنين )آچيک تاش( حرکت ميکنيم مسافت امروز صبح زود بعد از صبحان : روز پنجم

 متر 3600ارتفاع   ، رمزه در کمپ اصلی و شبمانی در چاد، ضيافت ناهار و شام متنوع و خوش ساعت

ميکنيم همه جا دقيقه تا پای آبشار در مسير صعود قله لنين حرکت  20دت امروز بعد از صرف صبحانه خوشمزه و متنوع با ماشين شاسی بلند بمّ : روز ششم

و گلزار دیگری می رسيم با تماشا نار آبشار گذشته و به دشت سرسبز ، بعد از پياده شدن از ماشين بآرامی کوهپيمایی نرمی را آغاز نموده و از کسرسبز و گل

یخچال با عظمتش در ر زیبا و حيرت انگيز قله لنين و يب تندی می رسيم که با صعود این شيب مناظکردن به مناظر اطراف منطقه و ادامه کوهپيمایی به ش

، خود را برای صرف  جلوی چشمان کوهپيمایان ظاهرا ميشود نيم ساعت بر روی گردنه استراحت و عکسبرداری نموده و بآرامی تا کمپ اصلی فرود می آیيم

 ، شبمانی در چادر ، بعد از ظهر گردش در اطراف کمپ و دوش آبگرم ساعت خواهد بود 5الی  4وهپيمایی ، مدت این ک ناهار خوشمزه می رسانيم

متر که از دشت زیبا و علف های  4130به ارتفاع  اوبزورنیبعد از صرف صبحانه و برداشتن ناهار پاکتی و تنقالت و نوشيدنی، راهی صعود قله  : روز هفتم

پ اصلی و صرف شام لذیذ و ، برگشت به کم می رسيم اوبزورنیمی رسيم سپس ادامه مسير بسوی قله  آالیدر دره  تولپاره سرسبز عبور کرده و به دریاچ

 شبمانی در چادر،  متنوع

 ، خداحافظی نموده و با ون بسوی شهر اوش راهی می شویم شبمانی در هتل امروز بعد از صرف صبحانه متنوع و تحویل ناهار پاکتی : روز هشتم

، تور شهر گردی با دیدار از ميدان پيروزی و تئاتر باله و اوپرا  بعد از صرف صبحانه ترانسفر به فرودگاه اوش و پرواز به بيشکک و ترانسفر به هتل : روز نهم

 شبمانی در هتل .و یابودهای متنوع و موزه ها بپایان خواهد رسيد

، بعد از ظهر برگشت  متر به بزرگترین بازار آسيای ميانی و خرید کاالی دلخواه خود به قيمت ارزانکيلو 15 بمسافت بعد از صرف صبحانه ترانسفر : روز دهم

 به هتل و شب مهمان ضيافت شام از طرف شرکت آکسایی

 ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران  : روز یازدهم

 

 : قيمت

 

 شامل هزینه ارزی فوق می باشد.زیر خدمات 

 اخذ ویزای کشور قرقيزستان

 طبق روز شمارترانسفر های زمينی با ون دربستی  کليه

 شب( 3شب اوش  5شب )بيشکک  8دت بمّ نفره 2در اتاق  فقط با صبحانه در بيشکک و اوشستاره خيلی تميز  3هتل 

 با امکانات روشنایی اصلی لنينکمپ در تخت دار  تونلی دو نفرهاقامت در چادر  

 ی محلیراهنمابا  تور شهری و فرهنگی در بيشکک و اوش

 کيلومتر 15بازار چين در بيشکک با ترانسفر رفت و برگشت ترانسفر به مرکز خرید 

 مجرب نپالی با گاید)آچيک تاش( کوهنوردی و کوهپيمایی در اطراف کمپ اصلی لنين 

 کيلو 15با بار مجاز  اوش و بالعکسبه از بيشکک پرواز داخلی بليت  

 هنگام عزیمت به کمپ اصلی ، در حد هتل چهار ستاره در کمپ اصلی لنينبهمراه ميوه و کيک های تازه سه وعده غذای عالی و نامحدود 

 ارائه خواهد شد. با آب بطری شده از کمپ اصلی ناهار پاکتیهنگام بازگشت  ، خانه محلی بين راهی درناهار 

 برای روز صعودناهار پاکتی بهمراه کيک و ميوه تازه و آب بطری شده  ،  بصورت نامحدوداستفاده توالت، کابين دوش آب گرم در کمپ اصلی لنين کابين 

 نفره 12تیم  نفره 10تیم  نفره 8تیم  نفره 6تیم  نفره  4تیم  هزینه هر نفر
 دالر 1100 دالر 1120 دالر 1160 دالر 1250 دالر 1450 
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 اوّليه ، پزشک و کمکهای ، چادر غذاخوری بزرگ ، برق دائم مترجم زبان انگليسی،  کشور قرقيزستانهزینه ثبت اقامت در ،  مجوز ورود به منطقه مرزی

 ضيافت شام مهمانی در بيشکک از طرف شرکت آکسایی،  شرکت آکساییسوی از  ایهدیه 

 

 

 

 موارد زیر شامل هزینه ارزی فوق نیست.

 که با هماهنگی شرکت آذرکوه خریداری خواهد شد. ن خواهد بوداميليون توم 20الی  18 که هزینه آن، و بالعکس تهران به بيشککبليت هواپيما 

 قابل پرداخت در فرودگاههای بين المللی کشور ، خروج از کشورعوارض 

 دالر( 10الی  5)هر وعده حداقل  ، ناهار و شام در شهر بيشکک و اوش 

 دالر 2هر ساعت  کمپ اصلیدر اینترنتاستفاده از   ،به راهنماها و راننده انعام 

 هر گونه نوشيدنی بطری شده در طول برنامه، بيمه حوادث

 سم تقریبا کمتر از یک دالر 50در پرواز بيشکک به اوش و بالعکس، هر کيلو کيلو  15اضافی بار بيش از 

 یورو 12کيلو، هر کيلو اضافی بار  30اضافی بار در پرواز بين المللی بيش از 

 

 

 

 -30- 29- 28-26-25-24-23-22-20-18-16-14-11تاریخ های حركت ماشین از اوش به كمپ اصلی: تیرماه 

  -8-7-6-5-4-3-2-1مرداد ماه 

 31-29-28-26-24-23 -22-20-19-17-16-15-14-12-10تاریخ های حركت ماشین از كمپ اصلی به اوش: مرداد ماه 

 -7-6-4-2-1شهریور ماه 

 

 

: برای مسافرتتجهیزات الزم   

،  کاپشن کرتکس با شلوار ترکينگ، باتوم تلسکوپی یک جفت  عينک آفتابی ، ،  سبک کفش کوهپيمایی،  (درجه زیر صفر -15یا  -10کيسه خواب پرقو )

  40کوله همراه در حد ،  داروهای شخصیکرم آفتاب و ،  بار قفل دارکيسه ، قمقمه ،  یا پالر دستکش پنج انگشتی پشمی، کاله پشمی و یا پالر وکاله آفتابی 

                                               کت پر سبک،  چراغ پيشانی، ليتر 
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 کمپ اصلی آچيک تاش لنين

 

 

http://www.azarkouh.com  
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