
 موسسه آلوارس گشت برگزار می کند 

 مون بالن فرانسه وگشت پاریس و شامونیتور صعود به قله 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته بسیار مهم

 ↓ می باشد ۱۴۰۱  ماه آذر  با توجه به موارد زیرآخرین فرصت ثبت نام تا آخر

استقبال بسیار زیاد کوهنوردان از سراسر دنیا برای صعود به قله مون بالن باعث شده که در سالهای اخیر برای گرفتن مجوز  .۱

 غیر در شود  رزرو صعود زمان  از قبلصعود حتما باید پناهگاهای مسیر صعود را از طریق سایتهای اعالم شده چندین ماه  

 د شداین صورت اجازه صعود قله داده نخواه

 زمانبر بودن اخد ویزای شینگن و نوبت دهی سفارتخانه ها .2

 تخفیف ویژهبا قیمت پکیج  تاریخ اجرای برنامه : نوع پکیج

گشت روزه صعود ، ۱۰پکیج 

 شهری پاریس

 یورو + بلیط هواپیما2250 1402نیمه دوم تیر ماه 

 یورو + بلیط هواپیما  1850

 جاذبه های دیدنی سفر 

طقه صعود به قله مونبالن بلند ترین قله رشته کوه آلپ ، گشت و خرید در شهر زیبای پاریس و گشت در من

  شامونی و لوفایه پایتخت کوهنوردی دنیا ،



 خدمات تور :

 کلیه ترانسفر های فرودگاهی 

 کلیه ترانسفر های محلی در طول صعود 

 ترانسفر از پاریس به لوفایه و بالعکس 

 هزینه تله کابین معروف Aiguille demidi 

 4 شب هتل سه ستاره در شهر پاریس 

 2  لوفایهشب اقامت در هتل 

 3شب اقامت در پناهگاهای مجهز مسیر صعود 

 مربی و مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی همراه تیم 

 کلیه وعده های غذایی در طول صعود 

 بیمه مسافرتی با پوشش مورد نیاز برای ویزای شینگن 

 اخذ مجوز صعود و ارائه مدرک رسمی صعود قله 

 هاخذ دعوتنامه معتبر از فدراسیون کوهنوردی فرانس 

 ساپورت کامل ویزای فرانسه )چیدمان و آماده سازی درست مدارک 

 

  و به عهده مسافر می باشدنشده مواردی در پکیج گنجانده 

 تهران پاریس بلیط  هواپیما رفت و برگشت 

 نهارو شام روزهای اقامت در پاریس و لوفایه 

 عوارض خروج از کشور 

 هزینه گاید اختصاصی فرانسوی در مسیر صعود  

 هزینه گشت شهری و و ورودی امکان تاریخی و توریستی 

 ( یورو۹0هزینه عضویت در فدراسیون کوهنوردی فرانسه جهت پوشش بیمه حوادث) 

  و ....( و ترجمه رسمی مدارک )شامل هزینه تمبر سفارت هزینه ویزای شینگن کلیه 

 هر گونه خدمات امداد ونجات که در پوشش بیمه نباشد 

  عی و.، بالیای طبیمثل آب هوای بد  شده ن شرایط پیش بینیاز هر گونه هزینه خارج از پکیج و ناشی… 

 

 

 

 



 روز شمار برنامه 
 مقصد پاریس و ترانسفر نفرات به هتل و گشت نیم روز از برج ایفل  بهپراوز از تهران    روز اول

انزه لیزه ، طاق صرف صبحانه و بازدید از کلیسای نوتردام ،محله یهودی ها ،کتابخانه شکسپیر ،خیابان ش   دومروز 

لب مقدس ،و قپیروزی ،میدان اپرا ،گالری الفایت و شب هنگام منطقه مون مارتر و بازدید از کلیسای 

 اقامت در هتل 
صادق  در صورت مساعد بودن شرایط صبح هنگام پس از صرف صبحانه ،باردید از گورستان پر الشز ، قر   سومروز 

 ه هدایت و کامران ساعدی ،سپس حرکت به منطقه شامونی و شهر لوفایه و شب اقامت در هتل لوفای

 وسه حرکت با قطار از لوفایه به مبدا مسیر کوهنوردی و پیمایش تا پناهگاه تتر   روز چهارم

 حرکت از تتروسه به سمت پناهگاه گوته و اقامت در پناهگاه مجهز گوته   روز پنجم

 صبح زود حرکت از گوته و صعود قله و برگشت به تتروسه و اقامت در پناهگاه تته روسه    روز ششم 

گویی دو میدی ابه قله  "اگویی دو میدی  "صبح زود حرکت با قطار به شامونی و ترانسفر با تله کابین معروف   روز هفتم 

ی گذارنیم و شب که یکی از زیباترین نقاط دنیا می باشد و باقی روز را در شامونی به بازدید شهر و موزه م

 به لوفایه باز خواهیم گشت . 

 پس از صرف صبحانه ترانسفر نفرات  با قطار به پاریس و گست و خرید و اقامت در هتل    روز هشتم 

ب اقامت در هتل بازدید از موزه لورپور و در صورت امکان قبر ناپلئون و در صورت تمایل بازدید از کاخ ورسای ف ش   روز نهم 

 شهر پاریس 

 صرف صبحانه و ترانسفر نفرات به فرودگاه و برگشت به ایران    دهم روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول غذایی برنامه 
 

  خواهد بود وعده پذیرایی در هواپیما  4،وعده به عهده گردشگر   10وعده به عهده الوارس گشت ،   16وعده کل برنامه :  30از 

  شب در کمپ های مجهز مسیر صعود خواهد بود  3 ، الفایهشب هتل شهر  2، پاریسشب در هتل شهر  4اقامتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز شمار  صبحانه نهار شام  اقامت

 روز اول پذیرایی در هواپیما پذیرایی در هواپیما پاریس به عهده گردشگر هتل شهر پاریس

 روز دوم آلوارس گشت در هتل پاریس به عهده گردشگر پاریس به عهده گردشگر هتل شهر پاریس

 روز سوم آلوارس گشت در هتل پاریس به عهده گردشگر الفایه به عهده گردشگر هتل شهر الفایه

 روز چهارم هتل توسط آلوارس گشت تته روسه آلوارس گشت تته روسه آلوارس گشت پناهگاه تته روسه

 روز پنجم تته روسه آلوارس گشت گوته آلوارس گشت گوته آلوارس گشت پناهگاه گوته

 روز ششم گوته آلوارس گشت تته روسه آلوارس گشت تته روسه آلوارس گشت پناهگاه تته روسه

 روز هفتم  تته روسه آلوارس گشت الفایه به عهده گردشگر گردشگرالفایه به عهده  هتل شهر الفایه

 روز هشتم هتل توسط آلوارس گشت پاریس به عهده گردشگر پاریس به عهده گردشگر هتل شهر پاریس

 روز نهم  هتل توسط آلوارس گشت پاریس به عهده گردشگر پاریس به عهده گردشگر هتل شهر پاریس

 روز دهم   هتل توسط آلوارس گشت پذیرایی در هواپیما پذیرایی در هواپیما 


