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                                             فذفیزس؞ؓم : کضور
                          شهریور 10تیر لؾایت  11 : زمبن ةرنبمه
دنر                                                           11 : مذّت إرنؤمه

قنهؚیمؓیی ن كذجشكذي ن تذیح : نوع إرنؤمه
مؓهمذجؒج 20یذمؓه ؒلی  10 : زمؤن طعود

فؗك ؒر ؓدیة اذق دنر 90 : مهلت ثئت نؤم
صغبه 4:  أظّالعؤت

ؓ قمؘ ؒصلی لنیم غنك سذنیس : نوع خذمؤت

روز صمؤر إرنؤمه 

 ، دنر ؒس؞ذؒا ن كذجش جد ؖیشقف ؒفؓم جد ه؞ك ؖیشقفؖؓ جن مذاله ؙذنؒر ؖه :لروز أوّ
منه ، ؙؓدف جد جؒؓر قنهؚیمؓیی ؖه طذع ؙنؓهكؓه قیلنم؞ذ ن ؎ع 45ؖمسؓغ آال آرچؤ ؖظح ؒر صؗبؓنه اذق ؖؓ مؓشیم  ؖه طذع ؙؓدف ملی : مروز دوّ

نهنندجؒم ن ؒسقی ؖؓرؒم قیلنم؞ذ مذؖظ ؙنشیحه ؒر آنكك ؖؓ جدت؞ؓم قؓؠ ؖؓ جده ن دنجتؓنه هؓي ریؗؓ ن نفطه ؎عؓر ق 200ؖمسؓا  ن دش؞ه قنه فذفیز فذؒد كذغ؞ه
سؓظ ؖه ؙنؓهكؓه م؞ذ می ؖؓشح، قنهؚیمؓیی ؒر ؙؓدف ؎عؓر شحه ن ؖظح 4895ن مذغظ؞ذیم فله منطفه ؖه ؒدغؓظ ؖنجه م؞ذ  1500ؒدغؓظ  می ؖؓشح، 

ظؕ صم؞ذ قه م؞ظلغ ؖه شذق ؎قسؓیی می ؖؓشح دسیحه ن ؖظح ؒر ؒس؞ذؒا ن صذع نؓهؓد ن ظقسؗذجؒدي ؒر ریؗؓیی هؓي ایؓ؛ ناش ن فلك  3300 کرأتس
شؗمؓنی جد ه؞كسذؒریذ شحه ن شهذ ؖیشقف می دسیل. منطفه ؖه طذع ؙؓدف  ؒلظؗند

جفیفه ؖه شهذ ؒنش دسیحه، مالفؓ؛ ؖؓ دؒهنمؓي شذق ؎قسؓیی ن  50-45ح؛ م؍قیلنم؞ذ ن ؙذنؒر ؖ 35 ،ؖظح ؒر صذع صؗبؓنه ذؒنسغذ ؖه غذنجكؓه :مروز سوّ
هذ ؓدیثی ن ؒغسؓنه ؒي ؒنش قه جد مسیذ آؓجه ؒؖذیشل فذؒد كذغ؞ه ن ، كش قنؓهی جد ش شهذ ن ؖظح ؒر مس؞فذ شحم جد ه؞كقیلنم؞ذ ؓ  12ؖمسؓغ  ذؒنسغذ

شؗمؓنی جد ه؞ك .جیحم ؖظمك تنؒهح ؎مح سلیمؤن تووجنمیم شهذ ؖزدق فذفیزس؞ؓم می ؖؓشح تنؒهیل جؒش ن ؒر ؖؓرؒد فحیمی ؒنش ن منره ؖؓس؞ؓنی 
قه جد یننسقن ؟ؗ شحه  سلیمؤن تووؖظح ؒر صذع صؗبؓنه ند كذجشكذي ن غذهنكی ؒنش نسض دؒهنمؓي مبلی ؎عؓر تنؒهح شح. ؒر قنه  : روز چهؤرم

 ، دجش، شؓمؓنیزل ن ؒسالل تحم قذجه ؒس، ؖظننؒم یف مقؓم مفحس ؖذؒي ر جد طنك هزؒده كذغ؞ه نؒس ؎عؓر می قنیل نؓل ؒیم قنه ؒر ندؒ؛ ن فذؒم 
قه سه طؗفه ؒس جیحم می قنیل قه آلیم إک دأکتؤ ل. مفصح ؖظحي ؙؓدف ن ن منره جؒتك عؓد ؎م جیحم می قنیؖهمذؒه دؒهنمؓ جد ؒطذؒع منره سلیمؓم نن 

و گردشگري در قرقیزستان کوهةیمایی
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؎ش  ، ، جد مسیذ ، تؓنه ؙیشكؓمؓم، ؙك فحیمی قؗنذ دؒ تنؒهیل جیحالرل دؒ تنؒهح جؒج، جد مسیذ ؒر ؖنؓي یؓجؖنج قؓدكذ ؖؓ نفؓشی تندشیح ن  دؒهنمؓ نضیبؓ؛
، مبك ؖظحي جیحؒد ؒر ؒشف مؓجد یؓجؖنجي ؒر فذؖؓنیؓم اؓج؟ه  جدت؞ؓم ؖیش؞ذي دؒ ؖذنق سغیح تنؒهیح جیحقه سنري ؒؖحي ؖذؒي فذؖؓنیؓم آنق ؖزدق میهم 

شؗمؓنی جد ه؞ك .ؓالد شهذ ند ؖه ؙؓیؓم می دسح، ؖؓ مأسمه لنیم ن  ، یؓجؖنج ؤذننؖیك ن سؚس قلیسؓي آؓمظ مؓیقك 2010

 6ؒلی  5ح؛ قیلنم؞ذ ؖم؍ 300ؒمذنر صؗئ رنج ؖظح ؒر صؗبؓنه ؖؓ نم جدؖس؞ی ؖسني قمؘ ؒصلی فله لنیم (؎ؤیف ؓش) اذق میقنیل مسؓغ  : روز بنجم
؞ذم 3600ؒدغؓظ  ، دمزه جد قمؘ ؒصلی ن شؗمؓنی جد ؤؓج، ضیؓغ نؓهؓد ن شؓل م؞ننظ ن تنش سؓظ
میقنیل همه آؓ جفیفه ؓ ؙؓي ؎ؖشؓد جد مسیذ صظنج فله لنیم اذق  20ح؛ ؒمذنر ؖظح ؒر صذع صؗبؓنه تنشمزه ن م؞ننظ ؖؓ مؓشیم شؓسی ؖلنح ؖم؍ : صضمروز 

ل ؖؓ مؓشؓ د جیكذي می دسین كلزؒنؓد ؎ؖشؓد كخش؞ه ن ؖه جش سذسؗز ، ؖظح ؒر ؙیؓجه شحم ؒر مؓشیم ؖ؏دؒمی قنهؚیمؓیی نذمی دؒ ؎عؓر نمنجه ن ؒر قسذسؗز ن كك
ؓ ظطم؞ش جد یثإؓك ؖذ ریؗؓ ن ایذ؛ ؒنكیز فله لنیم ن قذجم ؖه منؓطذ ؒطذؒع منطفه ن ؒجؒمه قنهؚیمؓیی ؖه شیؕ نحي می دسیل قه ؖؓ صظنج ؒیم شیؕ منؓط

ذع ، تنج دؒ ؖذؒي ص مؘ ؒصلی غذنج می ؎ییلآلني ؤشمؓم قنهؚیمؓیؓم طؓهذؒ میشنج نیل سؓظ ؖذ دني كذجنه ؒس؞ذؒا ن ظقسؗذجؒدي نمنجه ن ؖ؏دؒمی ؓ ق
، شؗمؓنی جد ؤؓجد ، ؖظح ؒر طهذ كذجش جد ؒطذؒع قمؘ ن جنش ؎ؖكذل سؓظ تنؒهح ؖنج 5ؒلی  4، مح؛ ؒیم قنهؚیمؓیی  نؓهؓد تنشمزه می دسؓنیل

م؞ذ قه ؒر جش ریؗؓ ن ظلع هؓي  4130ؒدغؓظ  ؖه أوإزورنیؖظح ؒر صذع صؗبؓنه ن ؖذجؒش؞م نؓهؓد ؙؓق؞ی ن نفال؛ ن ننشیحنی، دؒهی صظنج فله  : هفتمروز 
شؓل لخیخ ن  ؘ ؒصلی ن صذع، ؖذكش ؖه قم می دسیل أوإزورنیمی دسیل سؚس ؒجؒمه مسیذ ؖسني فله  آاليجد جده  تولةؤرسذسؗز ظؗند قذجه ن ؖه جدیؓؤه 

شؗمؓنی جد ؤؓجد،  م؞ننظ
تحؒاؓغطی نمنجه ن ؖؓ نم ؖسني شهذ ؒنش دؒهی می شنیل شؗمؓنی جد ه؞ك ، ؒمذنر ؖظح ؒر صذع صؗبؓنه م؞ننظ ن بنیك نؓهؓد ؙؓق؞ی : مهضتروز 
ؙذؒ ، ند شهذ كذجي ؖؓ جیحؒد ؒر میحؒم ؙیذنري ن ؑؓذ ؖؓله ن ؒن ؖظح ؒر صذع صؗبؓنه ذؒنسغذ ؖه غذنجكؓه ؒنش ن ؙذنؒر ؖه ؖیشقف ن ذؒنسغذ ؖه ه؞ك : نهمروز 

ؓنی جد ه؞كشؗم .ن یؓؖنجهؓي م؞ننظ ن منره هؓ ؚؖؓیؓم تنؒهح دسیح
 ، ؖظح ؒر طهذ ؖذكش قیلنم؞ذ ؖه ؖزدك؞ذیم ؖؓرؒد ؎سیؓي میؓنی ن تذیح قؓالي جلثنؒه تنج ؖه فیم ؒدرؒم 15 ؖمسؓغ ؖظح ؒر صذع صؗبؓنه ذؒنسغذ : مدهروز 

ؖه ه؞ك ن شؕ مهمؓم ضیؓغ شؓل ؒر طذع شذق ؎قسؓیی
ذؒنسغذ ؖه غذنجكؓه ن ؙذنؒر ؖه ؒیذؒم  : روز یؤزدهم

: قیمت

شبمل هزینه ارزي فهق می ةبشذ.زیر خذمبت 
ئخذ ویزئي کشور قرقیزستان

عبق روز شمارترئنسفر هاي زمینی با ون دربستی  کلیه
3شب ئوش  5شب (بیشکک  8دت بمّ نفره 2ق در ئتا ـقظ با صبحانه در بیشکک و ئوشستاره خیلی تمیز  3هتل 

با ئمکانات روشنایی کمب ئصلی لنیندر تخت دئر  تونلی دو نفرهئقامت در چادر  
ي محلیرئهنمابا  تور شهري و ـرهنگی در بیشکک و ئوش

کیلومتر 15بازئر چین در بیشکک با ترئنسفر رـت و برگشت ترئنسفر به مرکز خرید 
مجرا نةالی با گاید(آچیک تاش) کوهنوردي و کوهةیمایی در ئعرئؿ کمب ئصلی لنین 

کیلو 15با بار مجاز  به ئوش و بالؼکسئز بیشکک ةروئز دئخلی بلیت  
صلیهنگام ػزیمت به کمب ئ ، در حد هتل چهار ستاره در کمب ئصلی لنینبهمرئه میوه و کیک هاي تازه سه وػده ؽذئي ػالی و نامحدود 

ئرئئه خوئهد شد. با آا بغري شده ئز کمب ئصلی ناهار ةاکتیهنگام بازگشت  ، خانه محلی بین رئهی درناهار 
روز صؼود برئيناهار ةاکتی بهمرئه کیک و میوه تازه و آا بغري شده   ، بصورت نامحدودئستفاده کابین توئلت، کابین دوش آا گرم در کمب ئصلی لنین 

نفره 12تیم نفره 10تیم نفره 8تیم نفره 6تیم نفره  4تیم نه هر نفرهزی
دالر 1100دالر 1120دالر 1160دالر 1250دالر 1450
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یهل، ؙزشف ن قمقهؓي ؒن؍ ، ؤؓجد عخؒتندي ؖزدق ؖذغ جؒؐل،  ذآل رؖؓم ؒنكلیسیم؞ ، کشور قرقیزستانهزینه ثبت ئقامت در  ، مجوز ورود به منغقه مرزي
طیاـت شام مهمانی در بیشکک ئز عرؿ شرکت آکسایی ، شرکت آکساییسوي ئز  ئيهدیه 

مهارد زیر شبمل هزینه ارزي فهق نیست.
که با هماهنگی شرکت آذرکوه خریدئري خوئهد شد. ن خوئهد بودامیلیون توم 10ئلی  7که هزینه آن ، و بالؼکس تهرئن به بیشککبلیت هوئةیما 

قابل ةردئخت در ـرودگاههاي بین ئلمللی کشور ، ػوئرض خروج ئز کشور
دالر) 6ئلی  3(هر وػده حدئقل  ، ناهار و شام در شهر بیشکک و ئوش 
دالر 2هر ساػت  کمب ئصلیدر ئینترنتئستفاده ئز ، به رئهنماها و رئننده ئنؼام 

هر گونه نوشیدنی بغري شده در عول برنامه،  بیمه حوئدث
سم تقریبا کمتر ئز یک دالر 50در ةروئز بیشکک به ئوش و بالؼکس، هر کیلو کیلو  15ئطاـی بار بیش ئز 

یورو 12کیلو، هر کیلو ئطاـی بار  30بیش ئز  ئطاـی بار در ةروئز بین ئلمللی

-30-29-28-27-26-25-24-23-21-20-18-17-15-13-11 : أوش إه کما أطلیصهر تؤریخ هؤي حرکت مؤصین أز 
مردأدمؤه 25-24 -22-20-18-17-15-14-11-10-8-7-6-5-4-3-2-1 رمؤهیت

-18-17-16-15-14-13-12-11-10-8-7-5-4-2 رمؤهیت 31-29 : أوش صهر ي حرکت مؤصین أز کما أطلی إهتؤریخ هؤ
ورمؤهیصهر 11-10-9-5-4-2   مردأدمؤه 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-31

: إرأي مسؤفرتتجهیزأت الزم 
 ، قذقس ؖؓ شلنؒد ذقینق قؙؓشم ،ؖؓنل لسقنؙی یف آغ  ، ظینف ؎غ؞ؓؖی ، سؗف قغش قنهؚیمؓیی ، )جدآه ریذ صغذ -15یؓ  -10قیسه تنؒؔ ؙذفن (

  40همذؒه جد اح له قن ، جؒدنهؓي شثصی نقذل ؎غ؞ؓؔ  ، قیسه ؖؓد فغك جؒد ، فمفمه ، یؓ ؙالد جس؞قش ؙنء ؒنكش؞ی ؙشمی ،قاله ؙشمی ن یؓ ؙالد نقاله ؎غ؞ؓؖی 
                                              ق ؙذ سؗف ، ؤذؒع ؙیشؓنی ،لی؞ذ 
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کمب ئصلی آچیک تاش لنین

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

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

