
سفـر

ـــرزمین  ـــه س ـــفر ب س
بــــــــودا و هیمـالیـــــا
فروردیـــن فروردیـــن   1515 تـــا  تـــا    66



آســـیایی کشـــور   نپـــال: 
در شـــمال هنـــد و جنـــوب 

چیـــن

خاطــر  بــه  را  نپــال  کشــور 
قله هــای بلنــد به ویژه اورســت 
بــه  ســفر  امــا  می شناســند. 
ایــن کشــور خاطــرات فراوانــی 
ســاخت.  خواهــد  برایتــان  را 
تصاویــر  از  مملــو  خاطراتــی 
معابــد،  جنــگل،  کوهســتان، 
بومیــان  و  نــاب  فرهنگ هــای 

نپــال. مهمان نــواز 



پکیج تور نپال

، پخــارا،  بازدیــد شــهرهای: کاتمانــدو، باندی پــور
چیتــوان و جاندراگیــری

، معبــد موایــا مبونــات،  اماکــن دیدنــی: میــدان دوربــار
ماگارکــوت، پــارک ملــی چیتــوان و...

اقامت: 9روز و 10شب

درجه سختی:      

: بهتریــن زمــان بــرای ســفر بــه نپــال، از  زمــان ســفر
بهمــن تــا نیمــه ی فروردیــن )فوریــه – آوریــل( اســت. 
در ایــن زمــان هوا گــرم و بهاری اســت و مناظر سرســبز 
و غــرق شــکوفه و مشــاهده منحصربه فــرد حیوانــات 

وحشــی امکان پذیــر اســت.

خالصه سفر

◄روز اول: ورود به کاتماندو، گردش نیمه روز
◄روز دوم: ترانسفر به باندی پور، گردش نیمه روز

◄روز سوم: ترانسفر به پخارا، گردش نیمه روز
◄روز چهارم: تمام روز پخارا

گــردش در پخــارا و حرکــت بــه  ◄روز پنجــم: 
چیتــوان ســمت 

◄روز ششم: تمام روز چیتوان
◄روز هفتــم: ترانســفر بــه کوه هــای چاندراگیری، 

کاتماندو
روز هشتم: بازگشت



برنامه کامل سفر

◄روز اول: ورود به کاتماندو
◄اماکن دیدنی کاتماندو

چ ◄7 فروردین / 27 مار
وعده غذایی: صبحانه

پــس از رســیدن بــه کاتمانــدو و انجــام امــور ویــزا بــه 
ســمت هتــل خواهیــم رفــت. پــس از اســتراحت 
مختصر و شــنیدن توضیحات راهنما برای گردش 
ــات  ــوویام بون ــد س ــار و معب ــدان دورب ــروزی می نیم
می رویــم. ســپس بــه هتــل بازگشــته و شــب را در 

هتــل اســتراحت می کنیــم.

◄روز دوم: حرکت به باندی پور
چ ◄8 فروردین / 28 مار

◄وعده غذایی صبحانه
صبــح زود پس از صرف صبحانه به ســمت باندی پور 
حرکــت می کنیــم. مســیر جــذاب پنــج شــش ســاعت 
بــا خــودرو. از برنامه هــای تــور و طبیعــت زیبــای مســیر 
لــذت می بریــم. پــس از رســیدن بــه هتــل باندی پــور و 
 siddha استراحت و تجدید قوا به سمت غار سیدها
رفته، ســپس به هتل بازگشته و استراحت شبانه در 

هتــل خواهیم داشــت.



◄روز سوم: ترنسفر به پخارا
چ ◄9 فروردین  / 29 مار

◄وعده غذایی: صبحانه
بــه  باندی پــور  در  صبحانــه  از  پــس  زود  صبــح 
پخــارا  ســمت  بــه  ســپس  می پردازیــم.  گــردش 
شــاهد  مســیر  طــول  در  و  می کنیــم  حرکــت 
جــذاب  کوه هــای  و  هیمالیــا  بی نظیــر  طبیعــت 
مســیر خواهیــم بــود. پــس از رســیدن بــه پخــارا و 
اســتراحت کوتــاه بــه ســمت اماکــن دیدنــی پخــارا 
و  رفــت.  خواهیــم  جهانــی  صلــح  معبــد  شــامل 

گذرانــد. خواهیــم  هتــل  در  را  شــب  ســپس 

◄روز چهارم: گردش تمام روز در پخارا
چ ◄10 فروردین   / 30 مار
◄وعده غذایی: صبحانه

صبــح خیلــی زود بیــدار می شــویم و بــرای دیــدن 
طلــوع شــگفت انگیز خورشــید بــا خــودرو به ســمت 
ســارانگ کوت  می کنیــم.  حرکــت  ســارانگ کوت 
تصویر پانورامای بدیعی از کوه های هیمالیا و طلوع 
خورشــید را بــه شــما نمایش می دهــد. پــس از آن به 
معبــد بینداباســینی خواهیــم رفــت. و ســپس بــرای 
صرف صبحانــه به هتل برمی گردیم. تور شــهر پخارا 
شــامل آبشــار دیویــس و غــار کوپس شــاور پــس از 
آن انجــام می شــود. بعــد از ظهــر بــرای قایق ســواری 
آرام بــه دریاچــه فیــوا خواهیــم رفــت. شــب جهــت 

اســتراحت بــه هتــل برمی گردیــم.

◄روز پنجم: حرکت به چیتوان
چ ◄11 فروردین  / 31 مار

◄وعده غذایی: صبحانه
پــس از صبحانــه بــرای ســفری تقریبــا 4ســاعته بــه 
سمت چیتوان آماده می شویم. در طی مسیر منظره 
ــو لی، کوه هــا، روســتاهای کوچــک، و  زیبــای رود تریش
ــا  ــنایی ب ــود. آش ــم ب ــاهد خواهی ــبز را ش ــگل سرس جن
ســبک زندگی تــارو در این روســتا و بازدیــد از پارک ملی 
و تماشــای غــروب زیبــا از رودخانــه رپتــی از برنامه هــای 
روز خواهــد بود. رقص ســنتی تــارو و توضیحات کامل 
دربــاره چیتــوان از برنامه هــای تکمیلی این روز اســت. 

شــب را در هتــل اســتراحت می کنیــم.

◄روز ششم:  حیات وحش
◄12 فروردین  / 1 آوریل

◄وعده غذایی: صبحانه
امتــداد  در  صبحانــه  صــرف  از  پــس  زود  صبــح 
رودخانــه رپتــی قایــق ســواری می کنیــم. شــانس 
ویــژه ای بــرای تماشــای پرنــدگان و دو گونــه نــادر 
در  حرکــت  هســت.  مــکان  ایــن  در  کروکودیــل 
از  فیل هــا  حمــام  و  آب بــازی  تماشــای  و  جنــگل 
جذابیت هــای دیگــر ایــن روز اســت. ناهــار را در 
هتــل صــرف می کنیــم و ســپس حیــات وحــش 
منحصــر بــه فــرد نپــال را بــا دیــدن یوزپلنــگ و ببــر 
بنــگال و حیوانــات خــاص دیگــر در ایــن منطقــه 
تماشــا خواهیــم کــرد. شــب را در هتــل اســتراحت 

. می کنیــم



◄روز هفتم:  کوه های هیمالیا
◄13 فروردین / 2  آوریل
◄وعده غذایی: صبحانه

ــه  ــم ک ــت می کنی ــری حرک ــای چاندراگی ــمت کوه ه ــه س ــه ب ــرف صبحان ــح زود پــس از ص صب
ــا را  ــا قــرار دارد و چشــم انداز معجزه آســا و رشــته کوه هیمالی ــر از ســطح دری ــر باالت 2547 مت

تماشــا می کنیــم.

◄روز هشتم:  نارگاکوت و بازگشت
◄14 فروردین  / 3  آوریل
◄وعده غذایی: صبحانه

صبح زود برای تماشــای طلوع خورشــید می رویم. پس از صبحانه هتل و گشــت ناگارکوت 
 ، بــه ســمت کاتمانــدو حرکــت می کنیــم. جهــت ترنســفر بــه فــرودگاه و بازگشــت بــه کشــور

حرکــت خواهیــم کرد.



ینه سفر  هز
◄ خـدمـات: اقـامـت در هـتل 5ستاره مریوت 
در کاتـمانـــدو، لـــوژ 5 ســـتاره در چیتوان، هتل ۳ 
ســتاره در پخــارا و باندی پــور و شــب آخــر هتــل 
چاندراگیری هیلــز کاتماندو راهنمای تخصصی 
ســقف تــا  مســافرتی  بیمــه  برنامــه  کل   در 
 20000 یورو هزینه کلیه حمل و نقل ها طبق برنامه

ــر حـــدود ــال حاضـــــ ــه بلیــــــــط : در حـ  ◄ هزینـــــ
 24.۶00.000 تومان 

◄ هزینه تور :  8۵0دالر
◄ جهــت تکمیل ثــبت نــام 50٪ مــبلغ هــزینه 

تــــور بــه هــمراه کپی پــاســپورت. مــابقی هــزینه 
ســــفر در روز شـــروع ســفر دریافــــت می گردد.

فعالیت های انتخابی
هزینه هر نفر به دالر

یک ساعت پاراگالیدر در پخارا 1۵0 دالر  
پرواز هواپیمای سبک پخارا 120 دالر 
رفتینگ در رودخانه تریسولی ۵0 دالر 
پرواز یک ساعت کوه اورست 2۵0دالر  
سفر بانجی 190 دالر  

ینه های پرداختی شامل هز
◄ هتل ماریوت در کاتماندو

◄ لیک ویو ریزورت در پخارا
◄ گرین پارک در چیتوان

◄ اقامتگاه روستای باندی پور
◄ هتل چاندراگیری هیلز کاتماندو

ینه ها شامل سایر هز
◄ ترنسفر فرودگاهی در نپال

◄ بازدید از سارانگ کوت و اماکن دیدنی شهر پخارا
◄ سارانگوت، بینداباسینی، غار کوپته اور، ماهادو، آبشار 

دیویس، گنبد صلح جهانی و قایق رانی در دریاچه فیوآ
◄ غار سید ها

◄ کلیــه ســفرهای تــور بــه وســیله خــودرو بــه صــورت 
ســفرهای طوالنــی، اتوبــوس ولــوو و درون شــهری و...

◄ دو شب اقامت در پخارا

◄ دو شب اقامت در کاتماندو
◄ یک شب اقامت در باندی پور

◄ دو شب اقامت در چیتوان
◄ صبحانه روزانه در هتل

◄ راهنمای گردشگری
◄ مالیات های دولتی موارد ذکر شده 24.۳ درصد

ینه هایی که شامل تور نمی شود: هز
◄ هزینه بلیط بین المللی

◄ هزینه های اضافی شام و ناهار
◄ هزینه هــای شــخصی ماننــد خریــد، بیمــه، هزینــه 

تلفــن و ســایر هزینه هــا
◄ فعالیت های انتخابی خارج از برنامه تور
◄ هزینه ورودی به معابد و اماکن دیدنی

◄ هــر هزینه دیگری که در برنامه هزینه هــای تور نام 
برده نشد.



مقررات و دیدگاه ها
◄ اسکروچی پایدار سفر می کند

◄ اسکروچی پیشنهاد می کند بـا تـهیه صــنایع دسـتـی 
مـــناطـق مـختلف در سـفـرهـــا به رشـــد و پایداری جوامع 

بومی هــا کمــک کنیــم.
◄ بــا حضــور در ایــن ســفر اجــازه اســتفاده از تصاویــر و 
فیلم های گرفته شــده به منظور انتشــار در شبکه های 
اســت. بالمانــع  کننــده  برگــزار  تیــم  بــرای   اجتماعــی 
بــــر  ســــفر  کرونــــا  ویــروس  شــیوع  بــــه  تــوجــــه  بــــا 
شــده.  طراحــی  اجــــتماعی  گــــذاری  فــاصــــله   پــــایه 
گـــــــواهی تســـت منفــی PCR  قـــــــبل از پــــرواز اجبــاری 

می باشـــد.
◄هــر چنــد ســفر بــه طــور کلــی بــرای رفــاه مســافران 
طراحــی شده اســت ولــی بــه دالیــل مختلــف برخــی از 
همســفران ممکــن اســت بــه علــت وضــع شــخصی 
ــاع  ــی، ارتف ــت جغرافیای ــوا، موقعی ــل آب و ه ــود، عوام خ

گردنـــــد.  نـــاخوشی  شـرایـــط  دچــــار   ... و 
ســفر  برگــزاری  حیــن  در  و  قــــــــبل   لطـــــفا 

درصـورت پیروی از رژیم غـذایی خـاص لـطفا 

بـه همکاران مـا در این بـخش اطالع رسانی کنید
◄ بــا توجه به گروهی بودن ســفر لطفــا از انجام  حرکات 
پرخطــر پرهیــز کنیــد در صــورت بــروز هرگونــه پیشــامد 
غیــر منتظره مســولیت متوجه شــخص شــرکت کننده 

می باشــد

نکات مهم تور نپال 
◄ تمامــی هزینــه هــای برنامــه هــای اختیــاری بــه عهــده 
همسفران است فقط وعده های صبحانه  و وعده های 
قیــد شــده در ســفر بــر عهــده تــور اســت هزینــه عــوارض 
خــروج و ویــزای نپال بــه مبلــغ 25 دالر با خود افراد اســت.
◄ مســئولیت کنتــرل پاســپورت و تاریــخ انقضــای آن 
مبنــی بــر 7 مــاه اعتبــار از زمــان ورود بــه کشــور مقصــد بــا 

خــود همســفران اســت
◄ بــا توجــه بــه ماهیــت ســفرهای طبیعــت گــردی، 
امــکان بــروز تغییراتــی در برنامــه بــه صــالح دیــد راهنمــا 

داشــت. وجودخواهــد 


