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 متر 5895ه از قلل هفتگانه جهان با ارتفاع ه آفريقا و چهارمين قلّبلندترين قلّ

 گرونگروو سرنگتی و ديدار از حيات وحش پارکهای 

  از مسير لموشو برای اولين بار
  بسرپرستی مسعود آقابااليی

 

                                                  تانزانيا : مقصد کشور

 روز 12 :ت برنامهمدّ

     هدكوهنوردي سا :نوع برنامه

 قبل از تاريخ حركت روز  40 الی  70 :ثبت نام مهلت

  (لموشو) غربیبهه جنوب ج :مسير صعود

  فصل زمستان: تاريخ اجراء

                            UIAA 2 A:  درجه سختی

 صفحه 4 :العاتاطّ

  روز شمار برنامه
  لوجو اقامت در  آروشا فرودگاه بين المللی كليمانجارو و ترانسفر به شهرورود به و  در دو مرحلهاز تهران ز پروا ل:روز اوّ

 3الی  2ت دتر بمم 2650تفاع در ار بواومکو تركينگ در مسير جنگل انبوه تا كمپ لموشو بعد از صبحانه ترانسفر به ورودي مسير  :دوّمروز 

 ساعت

  ساعت 8الی  7متر بمدت  3850ارتفاع  در 2 شيراتركينگ به طرف كمپ  حانهبعد از صرف صب روز سوّم:

  ساعت  6الی  5متر بمدت  4000در ارتفاع  بارانکوبعد از صرف صبحانه حركت به طرف كمپ  :مروز چهار

    ساعت 4الی  3متر بمدت  4050در ارتفاع  کارنگاحركت بسوي كمپ  بعد از صرف صبحانه روز پنجم:

   ساعت  4الی  3متر بمدت  4700در ارفاع بارافو حركت بسوي كمپ  بعد از صرف صبحانه :مشش روز

ساعت و  6الی  5بمدت مکوبوا ساعت و برگشت تا كمپ  7الی  5بمدت  کليمانجارو قله صعودآغاز  نيمه شب حركت و 2ساعت  روز هفتم:

 شبمانی در كمپ  

 و اقامت در هتل  آروشاي پارک و ترانسفر به بعد از صرف صبحانه حركت بسوي ورود روز هشتم:

 و شبمانی در لوج زيبا، ضيافت شام لذيذ  سرنگتیبعد از صرف صبحانه حركت بسوي پارک   روز نهم:
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و گرونگرو و ديدار از حيات وحش بی نظير و بعد از ظهر برگشت به پارک حيات وحش  سرنگتیبعد از صرف صبحانه گشت در پارک  روز دهم:

 در لوج با منظره مشرف به دهانه آتشفشان  شبمانی

  و شبمانی در هتل  آروشا و ديدار از حيات وحش با شکوه و بعد از ظهر برگشت بهگرونگرو بعد از صبحانه وارد دهانه آتشفشان  روز يازدهم:

 ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ايران دهم:دوازروز 

 قيمت:
 

 

 : شامل خدمات
سه بق روزشمار، طحين صعود  فيت دراقامت در چادرهاي دو نفره ضدآب و با كي هتل طبق روز شمار، كليه ترانسفرهاي زمينی، اخذ ويزاي تانزانيا،

انجارو، اخذ حکم ليمكپارک ملی  ورود به صعود ومجوز ، سرپرست مجرب از ايران، راهنما و باربروعده غذا با نوشيدنی گرم در طول برنامه كليمانجارو، 
ی، بيمه يركت آفريقاشز سوي ناهار و شام خداحافظی ا صعود، وروديه هاي پارک هاي حيات وحش، دو شب اقامت در لوج زيبا با سه وعده غذا،

                                               د كنندگانراي صعوصعود باخذ حکم  ،حوادث كوهنوردي، اكسيژن براي مواقع ضروري در طول برنامه، ميز و صندلی در چادر غذا خوري

 خارج از خدمات:

   شد.واهد محاسبه خ آذر كوه خريداري و مبلغ آن جداگانهبوده كه با هماهنگی   بيست ميليون تومانبليت هواپيما معادل 
ی، هرگونه ري بهر دليليش از تعهدات مجب، انعام به راهنما و باربرها، ناهار و شام در شهر آروشا، اقامت دالر 50 عوارض خروج از كشور، تست كرونا

 امداد رسانی، مصرف هرگونه نوشيدنی بطري شده

 

 شرايط انصراف:

 

 

 قابل توجه شرکت کنندگان محترم:
 خواهد شد.سترداد اكت كننده ا به شردر فوق افزايش و يا كاهشی رخ دهد ما به تفاوت از شركت كننده دريافت و يذكر شده  اگر در مورد بهاي بليت

، ر خواهد بودتسب و ايمنی منا ل بارحم جهتبا قفل و نياز به كوله پشتی بزرگ نبوده و آوردن كيسه بار بزرگ خصی هر فرد توسط باربرها حمل بار ش
 .امه چشم انتظار دريافت انعام خواهند بودباربر ها در پايان برن

 داشت. نخواهدهيچ تعهدي  فردي در قبال هرگونه نواقصات شركتبراي شركت كنندگان ضروري بوده و  اطالعاتدقيق اين  مطالعه

و گواهی امضاء در ماه، پر نمودن تعهدنامه آذركوه  6صفحه عکس دار گذرنامه با حداقل اعتبار اسکن  ارسال :مدارك الزم جهت ثبت نام

ب ارزي شركت كننده كه با اين مبلغ بليط خريداري شده و مابقی به نرخ روز دالر از حسا ميليون تومان 25دفترخانه رسمی، پيش پرداختی به مبلغ 

ند در صورت انصراف بليط دريافت خواهد شد تمامی اسکناس هاي دالر بايد فاقد مهر صرافی و پاره گی باشنقدا هزينه ارزي در مقصد و  كسر گرديده
  و از آن مبلغ جريمه هواپيمايی و خسارت آذركوه بدون قيد و شرط كسر خواهد شد. داد گرديدهشركت كننده استر

در قالب 

 های تيم

 هنفر 6الی  4

 دالر 2990

 هنفر 9الی  7

 دالر 2750

 نفره  12الی  10

 دالر 2550

 نفره 15الی  13

 دالر 2450

 نفره 20الی  16

 دالر 2350

     0  

بيش از يکماه مانده به  اعالم زمان انصراف

 زمان پرواز

دو هفته مانده به زمان 

 پرواز

يک هفته مانده به 

 زمان پرواز

کمتر از يک هفته مانده به 

 پرواز

 هزينه غرامت برای

 هر نفر

پيش پرداختی قابل برگشت  ريال 000/000/60 ريال 000/000/50 ريال 000/000/40

 نخواهد بود
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 .يگرددموصيه جهت آگاهی بيشتر از چگونگی خدمات و روز شمار برنامه بهمراه آوردن اين اطالعات ت
 

 

  تجهيزات الزم برای صعود:
 كفش ورزشی راحت -12  بوطه                          ل مركيسه بار با قف -1
 LEDچراغ پيشانی از نوع  -13      مناسبكاپشن و شلوار گرتکس و يا بادگير  -2

 باتوم تلسکوپی يك جفت -14    رجه                   د -10قو  كيسه خواب پر-3

 جورابقمقمه آب+  -15                                       بلوز شلوار پالر -4

 ائی و پشمیحوله جوراب  -16    ينك آفتابی از نوع يو وي                     ع -5

 دفتر يادداشت، خودكار، مايوي شنا ،مپايید -17     از نوع كتان                    بلوز آستين بلند -6

 مناسب و راحت در حد نيمه سنگين براي صعودكفش  -18انچوي مخصوص باران                            پ -7
 زير اضافی  لباس -19                            از نوع كتان         شلوار -8

                                ، پاور بانك                كرم ضد آفتاب -ليوان -20  جفت   1پشم  دستکش پنج انگشتی پالر و يا -9

   كاله پشمی و يا پالر                 اله آفتابی وك-21                               گشتیدستکش دو ان -10

 ليتر   40كوله متوسط در حجم -11
 ت.در شرايط بارش باران و برف كاربرد خواهد داش -7-10تجهيزات 

 

   بدنی  ساعت و قدرت 6نه روزار شيب هاي ماليم دمتر  4800داشتن آمادگی خوب براي كوهپيمايی تا ارتفاع  آمادگی الزم برای صعود:

 يلوگرم ك 4صعود قله با بار شخصی حدود  بهتر براي خوب و فيزيولوژي                                            

 

  تبريز ذركوهآ شركت كوهنوردي  70( جنب آزمايشگاه بو علی پالک  ان شهيد دكتر بهشتی )منصور سابقتبريز خياب: آدرس ما

 09141164913 -:   همراه  041   35263081  تلفن:

 

 بنام مسعود آقاباالئی 6037997308304071  ملّی شماره کارتبانک 

 نوعی تجاوز به حقوق ديگران است متونو كپی برداري از  تقليد
 
 

  موفق و کامی
 

   


