
 

 

 

 

 

 آذربایجان کشور:

 روز 6 مدّت زمان:

 خرداد/تیر/مرداد/شهریور :زمان صعود

 روز قبل از تاریخ حركت  40 :مهلت ثبت نام

 متوسط درجه سختي: 

 صفحه 2 اطّالعات:

 روز شمار برنامه  

                                                                                         

باكو شهر هتل در اقامت شب همان یگمرك فاتیتشر از بعد و پرواز از تهران به باكو :اوّل  روز  

 توانیم سپس ساعت 2 بمدت متر 2,050 ارتفاع به الیفرانسید دو نیماش با قینالیخ دهکده به راه ادامه و ساعت 3 مدّت به قبا به ون هینقل لهیبوس حركت: دوّم روز

ردیگیم انجام دوباره ییهوا هم 3,500 ارتفاع تا چادر, ییبرپا و متر 3,100 ارتفاع تا نیماش با ای و ییهوا هم جهت ادهیپ  

رچاد در اقامت و ساعت 4 بمدّت متر 3,100 نییپا كمپ به برگشت و ساعت 7 بمدّت قلّه یسو به حركت 4 ساعت صبح :سوم روز  

لهت در یشبمان. میكن یم حركت باكو یبسو خودرو ضیتعو از بعد ق,ینالیخ دهکده یبسو چادرها یآور جمع و صبحانه صرف از بعد: چهارم روز  

هتل در یشبمان ها, ینیچ بازار از دیخر و یشهر گردش و تور: پنجم روز  

رانیا مرز یبسو حركت: ششم روز  

 

متر 0034قله شاه داغی   



 

 قیمت:

 

 

                                                                            موارد زیر شامل خدمات هستند:

 

 چهار هتل شب سه جان,یآذربا كشور یزایو اخذ ,هواپیما از تهران به باكو و برگشت با ون مرسدس به مرزی زمینی بیله سوار, ماشین ون از بیله سوار به تبریز

 یراهنمانفره راهنمای ایرانی تعلق نخواهد گرفت بلکه  6برای تیم  مرسدس, لوكس ون با بالعکس و منطقه به هینقل لهیوس باكو, در صبحانه با فقط تاب ستاره

 قینالیخ دهکده منزل در ذیلذ و بار پر و یگوشت ناهار وعده کی تعداد, یتمام یبرا یجانیآذربا یراهنما و ردیگیم تعلق باالتر و نفر 10 میت یبرا فقط یرانیا

 امورات در الزم التیتسه كامل, هید معادل حوادث مهیب جان,یآذربا مرز نهیهز پرداخت صعود, حکم ارائه ,یمل پارک و یداغ شاه قله هیورود نهیهز رفت, هنگام

                                                                                                                                                                                      گمرک

 

                                                                        موارد زیر شامل خدمات نیستند:

 اتیعمل گونه هر بار, حمل جهت قاطر باربر, ,یشخص یها نهیهز و انعام ,یتلفن مکالمات كوه, در یخوراك تداركات باكو, در شام و ناهار كشور, از خروج عوارض

                    ییخشکشو هتل, بار ینیم از استفاده انعام, ,یشخص یها نهیهز هتل, در یمجر تعهدات از شتریب اقامت شهر, از خارج در یامداد

 

                                                           مدارک الزم برای ثبت نام:

 یمابق و الیر ونیلیم یس بمبلغ یپرداخت شیپ شیف اصل نام, ثبت فرم نمودن پر واكسن, كارت داشتن حركت, خیتار از ماه  6 حداقل معتبر گذرنامه یفتوكپ

                                                                       شود یم افتیدر نقداً برنامه یاجرا از قبل دالر اسکناس بصورت باكو در

 

                                                  تجهیزات الزم برای صعود:

 قمقمه, پالر, شلوار و بلوز جفت, کی یتلسکوپ باتوم رانداز,یز درجه, -10 قو پر خواب سهیك ,یشانیپ چراغ گرتکس, شلوار و كاپشن دار, قفل بزرگ بار سهیك

 جوراب ,یاضاف ریز لباس كتان, نوع از بلند نیآست بلوز ادداشت,ی دفتر خودكار, ,ییدمپا ,یآفتاب نکیع جفت, دو یپشم جوراب كتان, نوع از بلند شلوار وان,یل

 اجاق ن,یسنگ مهین حد در راحت و مناسب كفش ,یپشم ای و پالر یانگشت پنج دستکش آفتاب, ضد كرم كارد, نفرات, تعداد به نسبت چادر حوله, یاضاف

                  كاسک كاله ,یتریل 70 ای 60  یپشت كوله پالر, ای و یپشم كاله و یآفتاب كاله ,یعکاس نیدورب مربوطه, سوخت با یخوراكپز

 

http://www.azarkouh.com                                                                                                                                           

azarkouh@gmail.com 

info@azarkouh.com                         

   موفق و کامیاب باشید

 

 ارسال مدارک از سوی ثبت نام کننده به منزله قبول نمودن تمام شرایط ذکر شده و عقد قرارداد تلقي میگردد. توجه:

پرداخت مازاد استفاده از اتاق 
 تکنفره

نفره 20در تیم  نفره 16در تیم   نفره 12در تیم   نفره 10در تیم   نفره 6در تیم    تعداد نفرات 

دالر 120 دالر 410  دالر 420  دالر 044  دالر 084  دالر 075   هزینه هر نفر 


