
 

 

 

       
 

 

 

روز 8شب و  7نپالتور   

  شب بخارا 3، چیتوان  شب 2شب کاتماندو ،   2

از شیراز  ایرعربیاپرواز با   

 
 

 خدمات تور:

در هر   نیم روز  یک گشت شهری    –ترانسفر فرودگاهی   - بیمه مسافرتی  - بلیط   – صبحانه  شب اقامت در هتل همراه با    7  

 انگلیسی زبان محلی لیدر    –بین هر شهر با وسیله نقلیه  ترانسفر    –شهر  

  توضیحات:

 . الزامیست()سه دوز واکسن  یست.الزام روز از دوز دوم گذشته باشد    14که  واکسن    تالیجیهمراه داشتن کارت د  .1

 ارز و پرواز نرخ نهایی را با کانتر چک نمایید.  با توجه به نوسانات نرخ . 2

 .ردیگیدر اتاق قرار م   اموقت یاضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفر  سی نفر سوم در اتاق از سرو  . 3

 .نرخ تور بر اساس پایینترین نرخ پرواز می باشد.نرخ نهایی را با کانتر مربوطه چک فرمایید.  4

 . پرداخت کند  کاتماندو  دالر خود مسافر عزیز شخصا باید در فرودگاه    25. ویزای نپال فرودگاهی است و مبلغ  5

 دوم پکیج است (   ه)برنامه ی گشتها در صفح

 

 

 

 

  : تاریخ 1401/ 01/08

 :پکیج اعتبار 

 

 نرخ کودک بدون تخت  

 

 نرخ کودک با تخت  

 

 تخته 1هر نفردر اتاق 

 

 نام هتل  تخته  2هر نفردر اتاق 
ردی 

 ف

28.600.000 37.600.000 53.360.000 53.080.000 HYATT PLACE 4* BB 
TIGERLAND 4* BB 

HOTEL BARAHI 4* BB 
1 

35.000.000 53.200.000 68.400.000 67.400.000 SOLTEE 5* BB  
BARAHI 5* BB  

TEMPLE TREE 5*BB 
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 برنامه سفر : 
 روز اول رسیدن به کاتماندو : 

بانماینده ما در فرودگاه دیدار میکنید و شمارا تاهتل همراهی میکنیم . بعد از تحویل اتاق در هتل استراحت میکنید و شب را در هتل  

 هستید.  

روز دوم در کاتماندو :     

ید . صبحانه را در هتل میل میکن-   

   SWAYAMHBUNATHظهر : بازدید از میدان کاتماندو دوبار و  صبح و  - 

دوربار کاتماندو که به عنوان یکی از هشت میراث فرهنگی جهانی توسط یونسکو ثبت شده است، مجموعه میدان دوربار کاتماندو : میدان  

 بازمیگردد.    18و    12ن به قرن است که قدمت آها و خیابانهای باستانی ای از معابد ، کاخ ها، حیاط

 

SWAYAMHBUNATH   ساله دارد. گلدسته مخروطی شکل که   2500ی  کیلومتری غرب کاتماندو، معبد بودائی که قدمت 4: واقعا در

 قدس ترین و قدیمیترین معابد بودائیان می باشد. با قله ایی از طالکاری مس پوشیده است یکی از م 

 

 :    BHADGAONاز  بعداز بازدید  

کیلومتری   14متری قراردارد، یک مخقصد گردشگری مهم است. این شهر در    1401که برروی تپه ای در ارتفاع    BHADGAONباکتاپور یا  

خدا   BHAIRABHشرق کاتماندو در بزرگراه آرنیکو قراردارد که به مرز چین منتهی می شود. در ادامه از معبد الهه تاتتریک، معبد  

 و غیره دیدن خواهید کرد.پنجره حکاکی شده، دروازه طالئی  55کاخ قرن پانزدهم با  سفال ،    وحشت، میدان

 شب را در هتل خواهید بود.  

 

 ی هم قابل رزرو کی باشد. ساعت باماشین / بلیط هوائ   6وم : کاتماندو به چیتوان س  روز

 چیتوان  سپس حرکت به سمت  صبحانه را در هتل خواهید بود.  

 گرفته و ناهار را صرف می کنید.  به محض رسیدن اتاق را تحویل  

قراردارد و اولین پارک   KTMق شده است، در جنوب غربی  شته کوه چوریا وا، دره سرسبز چیتوان که در دامنه های رپارک ملی چیتوان

انواع حیات وحش به ویژه کرگدن شاخدار بزرگ هندی و ببر شاهی را در خود جای داده است. پارک ملی رویال چیتوان به خاطر ملی پاد

ندگان، قایق بنگال گریزان مشهور است. این یک ماجراجوئی واقعی حیات وحش از سفاری های جنگلی متفاوت با تماشای پرسلطنتی  

 رانی و پیاده روی در جنگل است.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 روزم چهارم : 

 ام و یک شبق اقامت داریم. در چیتوان صبحانه و ناهار و ش

 فرهنگی قومی محلی و غیره. تور روستا، رقص  گشت ها عبارتند از : جیپ سواری، قایق رانی ، پیاده روی در طبیعت ،  

 

 ساعت / بلیط هوائی قابل رزرو است.   7تا   6م : از چیتوان به بخارا : با ماشین  روز پنج

اتاق ها رو تحویل می گیریم . بقیه روز روز برای استراحت و قدم زدن کنار  ض ورود  به محبعداز صبحانه به سمت بخارا حرکت میکنیم.  

 و در اختیار خودتان است.  دریاچه  
 

تفااع  اربیعی  برف یکی از دیادنی ترین جااهباه هاای طهاا و روزخااناه هاای پر از ناادر قلاه هاای پوشاایاده از برف و دریااچاه   بخاارا :بخاارا ترکیاب) 

متر متغیراسات. تقربیا در مرکز نپال واق  شاده اسات. واق  در جاده اصالی بین کاتماندو و بهیراهاوا، ممکن اسات   1350متر تا   780بخارا از 

 هیچ جای دیگری در جهان وجود  

 

فاا این  از  را  هیماالیاا  قلاه هاای  بتوان  کاه  بااشاااد  نزدیا ناداشااتاه  مرتف صاالاه  از ده کوه  کوه  کرد. ساااه  :   ک تحسااین  جهاان 

MANASLU.ANNAPUTRNA.DHAULAGIRI    کیلومتری شهر قراردارند. معبد   50در فاصله خطیBINDHYAVASANI 

کنندگان اسات. به که توساط تعدادزیادی اقامتگاه و رساتوران سااده احاطه شاده اسات، دلپذیرترین نقطه برای بازدید  PHEWAیاچه  و در

در   ACAPن پایگاهی برای کوهنوردانی اسات که مسایر آناپورنا را از طریق منطقه ر همچنی، این شاهورناکی به رشاته کوه آناپدلیل نزدی

مسایر  یمالیا انجام می دهند. این شاهر ترکیبی از طبیعت و فرهن  را ارائه می دهد و بیشاتر به عنوان دروازه  در ه  ای اناپورنارشاته ه

 خارا همچنین خانه بسیاری از سربازان گورکا است. (  شناخته می شود. ب   ’ROUND ANNAPURNA‘ردی  کوهنو

 

 روز ششم :  

 د ) در صورت مساعدبودن آب و هوا (  نمای صبح زود سارانگکوت برای مشاهده طلوع خورشی

و بعدازظهر از    PHEWری در دریاچه  پس قایق ساوابازگشات به هتل بابازدید از معبد بیندباساینی در مسایر . صابحانه در هتل هساتید. سا 

 آبشار دیویس ، غار گوپتشور ، اردوگاه پناهندگان تبتی ، دره شتی بازدید میکنید. شب را در هتل استراحت می کنید.  

 

 روز هفتم : بخارا 

 بعداز صبحانه کل روز را در اختیار خودتان هستید.  
 

 بلیط هوائی قابل رزرو است.    /ساعت  7تا   6روزهشتم : بخارا به کاتماندو با ماشین 

 و برای پرواز به سمت فرودگاه میروید.  د  بعداز صبحانه به کاتماندو بر میگردی
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