صعود ملی قلل کمونیزم و کورژنوسکایا
بمناسبت بیستمین سالگرد آالله های پامیر
اولین و سومین قلل هفت هزار متری رشته کوه پامیر  5947متر و  5717متر
(بلندترین قلل رشتـه کـوه پـامیـر)

کشـور :تاجیکستان
مدت برنامه 63 :روز
نوع برنامه :کوهنوردی حرفه ایی کار با یخ و برف و سنگ
تاریخ حرکت 72 :تیر ماه 5631
مهلت ثبت نام :حداکثر  571حداقل  31روز قبل از تاریخ حرکت
درجه سختی قله ها :کمونیزم ( سامانی)  A5الی  – B6کورژنوسکایا  A5الی A6
روز شمار برنامه برای صعود
Communizm & Korjenevskaya Expeditions
مسیر حرکت

روز

تاریخ

5

 72تیر

7

 72تیر

پرواز با هلیکوپتر از جیرگیتال به کمپ اصلی مسکووینا در ارتفاع  0711متر – شب مانی در چادر

6

 73تیر

استراحت و هم هوایی در کمپ اصلی و شب مانی در چادر

0

 61تیر

صعود به طرف کمپ اول قله کورژنوسکایا جهت حمل بار تا ارتفاع  1611متر و شب مانی در چادر

1

 65تیر

برگشت به طرف کمپ اصلی ماسکووینا و شب مانی در چادر

3

 5مرداد

استراحت و هم هوایی و شب مانی در چادر

2

 7مرداد

صعود به طرف کمپ اول در ارتفاع  1611متر و شب مانی در چادر

2

 6مرداد

صعود به طرف کمپ دوم در ارتفاع  1211متر جهت حمل بار و شب مانی در چادر

3

 0مرداد

برگشت به طرف کمپ اصلی و شب مانی در چادر

51

 1مرداد

استراحت در کمپ اصلی و هم هوایی و شب مانی در چادر

55

 3مرداد

57

 2مرداد

56

 2مرداد

صعود به طرف کمپ دوم در ارتفاع  1211متر و شب مانی در چادر

50

 3مرداد

صعود به کمپ سوم در ارتفاع  3611متر و شب مانی در چادر

51

 51مرداد

صبح زود صعود به قله و برگشت به کمپ سوم  3611متر و شب مانی در چادر

53

 55مرداد

برگشت به کمپ اصلی و شب مانی در چادر

پرواز از تهران به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و مستقر در هتل ،بعدازظهر حرکت با مینی
بوس به جیرگیتال به مدت  2ساعت و شب مانی در چادر

صعود به طرف کمپ اول در ارتفاع  1611متر و شب مانی در چادر ( 5روز رزرو هوای بد)

برنامه روز شمار برای صعود قله کمونیزم (سامانی)
روز

مسیر حرکت

تاریخ

5

 57مرداد

7

 56مرداد

6

 50مرداد

0

 51مرداد

صعود تا کمپ اول در ارتفاع 1611متر و شب مانی در چادر

1

 53مرداد

صعود تا ارتفاع  3611متر و سپس فرود به طرف دشت پالتو تا ارتفاع  1311مترو شب مانی در چادر

3

 52مرداد

صعود بطرف کمپ چهارم در ارتفاع  3011متر در روی یال قله دوشنبه و شب مانی در چادر

2

 52مرداد

صعود بطرف کمپ آخر در ارتفاع  3311متر زیر قله دوشنبه و شب مانی در چادر

2

 53مرداد

3

 71مرداد

51

 75مرداد

صبح زود حرکت به طرف قله و برگشت به کمپ آخر  3311متر و شب مانی در چادر

55

 77مرداد

برگشت به طرف کمپ سوم در پالتو  1311متر و شب مانی در چادر

57

 76مرداد

برگشت به طرف کمپ اصلی و شب مانی در چادر

56

 70مرداد

روز استراحت و جشن صعود و اعطای حکم صعود و شب مانی در چادر

50

 71مرداد

پرواز با هلیکوپتر به طرف جیرگیتال و سپس شهر دوشنبه – اقامت در هتل از طرف آژانس

51

 73مرداد

53

 72مرداد

52

 72مرداد

52

 73مرداد

53

 61مرداد

71

 65مرداد

روز استراحت کامل و رزرو جهت بدی هوا در کمپ اصلی ماسکووینا و شب مانی در چادر

رزرو برای بدی هوا – شب مانی در چادر

پنج شب اقامت اجباری در مکانهای مختلف نسبت به سلیقه خود هر فرد

ترانسفر به فرودگاه – پرواز به ایران

قیمت فول سرویس:
در قالب تیم :هر نفر USD 2,985
تاریخ ورود و خروج به شهر دوشنبه نسبت به پرواز هواپیما از ایران و هلیکوپتر تنظیم گردیده است.
خدمات شامل:
 اخذ دعوتنامه و ویزای کشور تاجیکستان ،ثبت اقامت ،هزینه تمدید ویزا برای بیش از  61روز اقامت در هتل  7ستاره بمدت دو شب در اتاق دو تخته ترانسفر از فرودگاه به هتل و بالعکس مجوز صعود دو قله  2111متری ترانسفر ازدوشنبه به دهکده جیرگیتال و بالعکس با مینی بوس ،مجوزورود به منطقه مرزی -هلیکوپتر از جیرگیتال به کمپ اصلی و بالعکس

 اقامت در چادر  7یا  6نفره با پالتفرم چوبی و صرف سه وعده غذای کامل و گرم در سالن غذا خوری کمپ اصلی ارتباط بی سیم با فارسی زبان در کمپ اصلی ،دکتر ،برق  771ولتی هنگام شب ،مشاوره با راهنماها بار مجاز هلیکوپتر  03کیلو ،پرداخت عوارض اکولوژی برای منطقه پامیر ،اخذ حکم صعود استفاده از حمام سونا در کمپ اصلی  7بار و دوش  0بار در طول برنامه هدیه تی شرت یادبود بمناسبت برنامه ،بیمه حوادث انفرادی معادل  1/333/333/3333یک میلیارد ریال -کیسه بار از طرف شرکت بصورت هدیه

موارد زیر شامل هزینه های ذکر شده فوق نیستند.
 قیمت پایه بلیط هواپیما از ( 11/033/333چهارده میلیون و پانصد هزار ریال) بوده و با هماهنگی شرکت انجام و مبلغ آنجداگانه محاسبه میشود .پرواز از تهران فقط روزهای یکشنبه ظهر ساعت  10/03انجام میگیرد.
 اقامت اجباری در شهر دوشنبه موقع برگشت بمدت  1شب ( 02مرداد ماه لغایت  03مرداد ماه) عوارض خروج از ایران (مبلغ  211/111ریال ) ناهار و شام در شهر دوشنبه ،غذای مخصوص ارتفاع (کمپ اصلی به باال) بار اضافی هر کیلو  1/0دالر مکالمات تلفنی ،هزینه اقامت بیش از تعهدات مجری برنامه به هر دلیلی انعام و هزینه های شخصی باربر برای ارتفاع از کمپ اصلی به  1611متر هر کیلوUSD 8 : از  1611متر به  1211متر هرکیلوUSD 12 : از  1211متر به  3611متر هر کیلوUSD 20 : باالی  3611متر هر کیلوUSD 28 : راهنمای ارتفاع روزیUSD 48 : اجاره بی سیم هر روزUSD 5 : چادر ارتفاع هر روزUSD 7 : اینترنت هر ساعتUSD 15 : پر نمودن هر کپسول خالیUSD 3 : عملیات امداد و نجات شامل :هلیکوپتر ،تیم امداد ،ماشین ،پزشک ،بیمارستان ،دارو و غیره ...قابل توجه شرکت کنندگان:
 تاریخهای پرواز هلیکوپتر از دهکده جیرگیتال به کمپ اصلی در تاریخهای  02و  02تیر ماه (دوشنبه و سه شنبه) و برگشت 02مرداد ( سه شنبه) و  2و  2شهریور ماه (دوشنبه و سه شنبه) انجام میگیرد.
 کوهنوردانی که فول پکیج هستند از مزایای  %13تخفیف در آپشن های موجود در کمپ اصلی برخوردار خواهند بود. -چاپ لوگوی ارگان و یا هیئت و یا گروه بر روی پو ستر یادبود سه ماه قبل از تاریخ حرکت امکان پذیر خواهد بود.

اعالم زمان

کمتر از یکماه مانده

دو هفته مانده

یک هفته مانده

کمتر از یک هفته

انصراف

به زمان پرواز

به زمان پرواز

به زمان پرواز

مانده به زمان پرواز

USD 150

USD 250

USD 300

هزینه غرامت
برای هر نفر

پیش پرداختی قابل
برگشت نخواهد بود

جهت آگاهی بیشتر از چگونگی خدمات و روز شمار برنامه بهمراه آوردن این اطالعات توصیه میگردد.
به قراردادهای دولتی  %3ارزش افزوده و  %51مالیات به قیمت ها افزوده خواهد شد.

Personal Climbing Equipment
CHECKLIST
تجهیزات الزم برای صعود (انفرادی)

تجهیزات الزم برای صعود (انفرادی)

 -کوله پشتی بزرگ  21لیتری

یومار با تسمه مربوطه ( 5عدد)

 -کیسه خواب پر قو ( 61درجه زیر صفر)

کاله پشمی و یا پالر و کاله آفتابی

 -کفش سه پوش

دستکش دو انگشتی گرتکس و یا پر قو

 -کوله  01لیتری

دستکش پنج انگشتی پشمی و یا پالر ( 7جفت)

عینک طوفان و آفتابی از نوع  UVاصل

جوراب پشمی خوب ( 7جفت)

کلنگ کوهنوردی باب ند اطمینان

چادر دو پوش ارتفاع نسبت به نفرات

باتوم تلسکوپی یک جفت

کاپشن پر قو

کاپشن و شلوار گرتکس

جوراب پر قو

گتر دو پوش زیپدار

لیوان  /قاشق  /کارد  /مسواک  /خمیردندان  /حوله /
شامپو  /ظرف مخصوص ذوب برف

کرامپون فیکس دار

لباس زیر ( 7دست)

صندلی صعود قابل رگالژ

بلوز و شلوار پالر و یا پشمی

کارابین پیچ دار ( 7عدد)

چراغ پیشانی از نوع LED

هشت یا ابزار دیگر برای فرود

کرم ضد آفتاب و داروهای شخصی

قمقمه و ظرف آب

بیل برف

لوازم پخت و پز کامل با سر شعله گازی

زیر انداز انفرادی

کاله کاسک

کیسه نایلونی مخصوص حمل برف به داخل چادر

دوربین عکاسی و یا فیلمبرداری با باتری و مموری

توصیـه میگـردد:
بخاطر جلوگیری از حمل بار اضافی در موقع برگشت به کمپ اصلی جهت هم هوایی میتوانید  7عدد کیسه خواب همراه داشته
باشید.

آمادگی الزم برای صعود:
 -5قدرت بدنی و فیزیولوژی خوب
 -7داشتن تخصص فنی صعود با کرامپون در روی شیب های تند و یخ و برف سفت و سنگ و استفاده بهینه از کلنگ کوهنوردی
 -6کارکرد بیشتر با یومار در روی یخچال و گرده های سنگی
 -0آمادگی الزم برای حمل بار شخصی تا ارتفاع  2111متری در کمونیزم و ارتفاع  3111متری در کورژنوسکایا به وزن  57الی 52
کیلوگرم
 -1تمرینات اولیه الزم در ایران برای داشتن هم هوایی بهتر (قلل  0111و  1111متر)
 -3مهارت الزم جهت برپایی چادر در ارتفاعات باال در هوای نامساعد
مدارک الزم جهت ثبت نام:
 -5اصل گذرنامه با اعتبار حداقل  3ماه از زمان حرکت تیم
 -7یک قطعه عکس ( 6X0یـا )3X0
 -6پر نمودن فرم ثبت نام و تعهد نامه با امضاء و اثر انگشت
 -0اصل فیش پرداختی به مبلغ  03/333/333ریال (سـی میلیون ریال) که با این مبلغ بلیط هواپیما خریداری و ویزای شرکت
کننده اخذ خواهد شد و مابقی دو هفته قبل ازحرکت بصورت دالر و یا نرخ روز دالر نقدا" دریافت میشود.
م طالعه دقیق این اطالعات برای شرکت کنندگان ضروری بوده و شرکت در قبال هر گونه نواقص فردی هیچ تعهدی نخواهد
داشت.

آدرس و اطالعات تماس:
شرکت کوهنوردی کسـا
تهران  -خیابان شریعتی ،سه راه طالقانی ،کوچه نقدی ،پالک  ،02واحد ،0
تلفن301 - 22012122 22013120 -1 :
فاکس301 - 22200310 :
Email: info@kassatours.com
Website: www.kassatours.com

