
برنامه سفرتاریخ میالديتاریخ شمسیروز هفتهردیف
ساعت 1 ظهر تجمع در صحن جامع رضوي، توکل نمودن به پروردگار متعال و استمداد جستن از آقا علی ابن موسی الرضا (ع) و مراسم خداحافظی با خانواده ها - ساعت 2 ظهر حرکت به سمت فرودگاه شهید هاشمی نژاد87/11/1502/03/2009سه شنبه1

ساعت 17/00 پرواز از مشهد به سمت دوحه  - ساعت 19/05 به دوحه خواهیم رسید و 12 ساعت در ترانزیت خواهیم بود.87/11/1502/03/2009سه شنبه2
ساعت 7/40 صبح پرواز از دوحه به دارالسالم - ساعت 13/35 به دارالسالم خواهیم  رسید. بعد از انجام تشریفات قانونی وارد دارالسالم شده و شب را در هتل اقامت می کنیم.87/11/1602/04/2009چهارشنبه3
ساعت 9 صبح به وسیله اتوبوس به سمت شهر موشی حرکت خواهیم کرد. حدود 8 شب به شهر موشی خواهیم رسید. و شب را در هتل اقامت خواهیم کرد.87/11/1702/05/2009پنج شنبه4
ساعت 9 صبح به سمت ورودي کلیمانجارو از مسیر مارانگو خواهیم رفت و بعد از اخذ مجوز و آماده شدن کامل تیم، به سمت پناهگاه ماندارا تا ارتفاع 2700 متر خواهیم رفت.87/11/1802/06/2009جمعه5
بعد از ورزش صبحگاهی و صرف صبحانه، حدود ساعت 9 صبح به سمت پناهگاه هورمبو در ارتفاع 3700 متري خواهیم رفت. 87/11/1902/07/2009شنبه6
بعد از ورزش صبحگاهی و صرف صبحانه، حدود ساعت 9 صبح به سمت پناهگاه کیبو در ارتفاع 4700 متري خواهیم رفت. تا نیمه شب به استراحت کامل جهت آمادگی صعود خواهیم پرداخت.87/11/2002/08/2009یک شنبه7
استراحت در پناهگاه کیبو و هم هوایی کامل87/11/2102/09/2009دوشنبه8

87/11/2202/10/2009سه شنبه9
حمله به سمت قله در ساعت 1 نیمه شب (مهتاب کامل است.) - فتح قله در ساعت 9 صبح هم زمان با زنگ سی امین سال پیروزي انقالب اسالمی ایران- برگشت به سمت کمپ کیبو 

در ساعت 1 ظهر - کمی استراحت و بازگشت به سمت پناهگاه هورمبو
بازگشت از پناهگاه هورمبو به ورودي مارانگو- اتمام برنامه کوهنوردي - رفتن به سمت شهر آروشا و اقامت در هتل - استراحت کامل و رفع خستگی و جشن پیروزي87/11/2302/11/2009چهارشنبه10
بازدید از حیات وحش و زیبایی هاي طبیعت در اطراف شهر آروشا87/11/2402/12/2009پنج شنبه11
بازدید از قبائل ماساهی - موزه ي فرهنگی ماساهی ها - پارك مارها - صنایع دستی شهر آروشا87/11/2502/13/2009جمعه12
پرواز از شهر آروشا به جزیره زنگبار - دیدار با مسلمانان 87/11/2602/14/2009شنبه13
مراسم اربعین و سایر بازدیدهاي معنوي (روز اربعین در زنگبار)87/11/2702/15/2009یک شنبه14
مراسم اربعین و سایر بازدیدهاي معنوي (روز اربعین در ایران)87/11/2802/16/2009دوشنبه15
مراسم اربعین و سایر بازدیدهاي معنوي (بازدید از منطقه قدیمی جزیره زنگبار - بازدید از اولین مسجد در قاره آفریقا)87/11/2902/17/2009سه شنبه16
گشت و گذار در جزیره زنگبار (بازدید از منطقه الك پشت ها، دلفین ها، جنگل میمون هاي سرخ و ...)87/11/3002/18/2009چهارشنبه17
بازگشت به دارالسالم توسط کشتی هاي تندرو - اقامت در هتل - در صورت امکان بازدید از منطقه باگامویو87/12/0102/19/2009پنج شنبه18
ساعت 14/35 پرواز از دارالسالم به سمت دوحه - ساعت 20/05 به دوحه خواهیم رسید و 17 ساعت در ترانزیت خواهیم بود.87/12/0202/20/2009جمعه19
ساعت 13/10  پرواز از دوحه به سمت مشهد - ساعت 16/00 به مشهد مقدس خواهیم رسید. حدود 2 ساعت تشریفات گمرکی و قانونی و تحویل بارها طول خواهد کشید.87/12/0302/21/2009شنبه20
ساعت 18/00 عصر تشرف به حرم مطهر و پابوسی حضرت و اقامه ي نماز شکر87/12/0302/21/2009شنبه21
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