Bestig Kilimanjaro via
Machame-ruten

På denne vandring får I muligheden for at opnå det, som mange
drømmer om: At bestige enestående Mount Kilimanjaro, Afrikas
højeste bjerg og verdens højeste enkeltstående bjerg.
Vi tilbyder de mest populære ruter til toppen og vil anbefale
Machame-ruten, hvor I udelukkende overnatter i mobile telte på
bjerget. Der findes en enkelt rute, hvor der overnattes i
bjerghytter, Marangu-ruten. Denne rute vil vi dog ikke anbefale,
da hygiejnen ikke er god.

9 dage
Fra-pris pr. person i kr.

26.998,-

Vi kan tilbyde start alle ugens dage, uden at det koster ekstra. Vi
kan derfor optimere på prisen ved at vælge de dage, hvor de
bedste priser på fly tilbydes. I kan være del af en gruppe eller
have jeres private bestigning. Det koster en lille smule ekstra,
hvis I ønsker privat bestigning.
Alle ruter er til de eventyrlystne med "gode ben" og giver
mulighed for at opleve umådeligt smukke landskaber - ikke
mindst undervejs til Barafu camp-området. Alle ruter tager som
min. 6 dage / 5 nætter på bjerget, men mindst en dag inden
opstigningen til let vandring i området vil være en fordel for
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At stå på toppen af Kilimanjaro - ubeskriveligt
Forrygende samvær med andre bestigere og de
lokale bærere
Afprøvning af egen grænser
Udsigt til et fantastisk landskab nedenfor

Bestig Kilimanjaro via
Machame-ruten

senere succes på bjerget.
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Dagsprogram
Dag 1: Danmark Kilimanjaro - Moshi

Dag 2: Moshi - Machame
Camp

Der er afgang fra Danmark mod Tanzania, med et
flyskifte undervejs. I lander i Tanzania samme dag. Her
kan I nyde aftenen og få jer en god nats søvn, inden I i
morgen påbegynder bestigningen af det imponerende
bjerg, Kilimanjaro. Det er muligt at tilkøbe en ekstra
overnatning inden bestigningen, og det anbefaler vi, da I
så kan vænne jer lidt til højden og evt. få lavet et par
indkøb inden bestigningen. Der er også mulighed for at
leje udstyr i Moshi til jeres bestigning.

I bliver hentet på jeres hotel i Moshi og kørt til Machame
landsbyen, hvor der gøres et kort stop. Her vil jeres
guider og bærere forberede og pakke diverse forsyninger
og jeres udstyr til turen. I har mulighed for at købe vand i
landsbyen og I vil få en frokostmadpakke med til turen.

Hvis I påtænker at have safari i Kenya eller Tanzania før
eller efter bestigningen, vil vi anbefale safari først. I vil så
have tid til at vænne jer til at være lidt i højderne, da
mange safari steder ligger i godt 2000 meters højde.
Overnatning: Honey Badger Lodge eller tilsvarende
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Afhængig af vejforholdene vil I blive kørt til Machame
Gate, hvorfra dagens trek begynder. Hvis vejen er
mudret, vil den tre km. strækning tage en times tid at gå.
Når I kommer til Machame Gate skal I indregistreres.
Herefter starter I opstigningen, og I vil snart være inde i
regnskoven og på vej op til Machame Campen i knap
3.000 meters højde.
Undervejs gør I et frokoststop og I vil ankomme til jeres
camp sent om eftermiddagen. Jeres bærere sørger for at
slå teltene op, og om aftenen kan I nyde en kop varm te
samt aftensmaden, som kokken tilbereder til jer. Allerede
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Kilimanjaro i horisonten

på første nat, kan temperaturen nå frysepunktet.
Forventet trekking tid: 7 timer, 18 km.
Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Telt

Dag 3: Machame Camp Shira Camp
I dag starter I med en god opstigning, der varer omkring
en times tid. Herefter fortsætter opstigningen mere
moderat og de næste par timer går I bl.a. over hede indtil
det er tid til frokost.
Efter frokost fortsætter I langs med den stejle klippekant
gennem hede og lyngarealer mod Shira-plateauet. Her
drejer ruten mod vest. Jeres mål i dag er Shira Camp, som
ligger i 3.800 meters højde. I nyder igen en kop varm te
samt aftensmaden, som kokken har tilberedt.
Temperaturen kommer i nat sikkert et godt stykke under
frysepunktet.
Forventet trekking tid: 6 timer, 9 km.
Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Telt
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Dag 4: Shira Camp Barranco Camp
I dag sker der ikke den store opstigning. Ruten går både
op og ned og tager normalt 6-7 timer.
Efter morgenmaden fortsætter I østpå i et semiørken
landskab, indtil I kommer til Lava Tower, hvor I kommer
helt op i 4.630 meters højde. Det er her, mange for første
gang mærker højden, men denne stigning er med til at
jeres krop hurtigere akklimatisere. Nogle kan begynde at
føle sig forpustede og svagere, når man kommer op i
denne højde, så det er vigtigt at tage det roligt og gå
langsomt, eller "pole pole" som de sier på Swahili, for at
undgå de udmattende symptomer.
Efter frokost, i nærheden af Lava Tower, begynder
nedstigningen til Barranco Camp, som er beliggende i
3.950 meters højde med udsigt til den imponerende
Barranco Wall. Det er ofte muligt at tage nogle fine
billeder og nyde solnedgangen, inden I igen nyder en kop
varm te samt aftensmaden, som kokken har tilberedt.
Forventet trekkingtid: 7 timer, 15 km.
Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Telt ved Shira Hut i ca. 3840 meters højde
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Teltlejr - Bestig Kilimanjaro

Dag 5: Barranco Camp Barafu Camp
I dag starter I med at trekke/klatre op af Barranco Wall,
som heldigvis er nemmere, end den ser ud til. Efter en
pause på toppen af Barranco Wall, skal I vandre ned
gennem Karanga Valley, hvor I vil spise jeres frokost i
Karanga Camp.
Når I er færdige med frokosten, går turen nu videre op til
Barafu lejren, som ligger i 4.600 meters højde. Det er tid
til endnu et velfortjent hvil, inden I senere på aftenen skal
begive jer ud på forsøget med at nå toppen af dette
fantastiske bjerg.
Vi anbefaler, at I går til ro omkring kl. 19.00 og forsøger
at sove / slappe så meget af som muligt inden den
endelige opstigning.
Forventet trekkingtid: 7 timer, 13 km.
Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Telt

Dag 6: Barafu Camp Uhuru Peak - Mweka
Camp
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Kort før midnat starter forsøget til topppen til Uhuru
Peak - Afrikas højeste punkt i 5.896 meters højde. I gør et
kort stop ved Stella Point i 5.685 meters højde for at
nyde det tidligere stadie af solopgangen. For mange er de
6 timers vandring til Stella Point, den mest mentale og
fysiske udfordring på ruten.
De sidste par timers trek til Uhuru Peak foregår normalt i
sne. Nyd den fantastiske udsigt fra toppen, inden I
påbegynder nedstigningen og går tilbage til Barafu
Camp.
Her tager I et velfortjent kort hvil, får noget at spise og
samler resten af jeres ting, inden I vandrer ned til Mweka
lejren, der ligger i 3.100 meters højde.
Forventet trekkingtid: 8 timer, 7 km. til Uhuru Peak og
7-8 timer, 23 km til Mweka Camp.
Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Telt ved Mweka lejret

Dag 7: Mweka Camp Moshi
I dag er jeres sidste dag på Machame-ruten. I går gennem
subtropisk skov, inden I når til Mweka Gate. Her siger I
farvel til jeres team, jeres medrejsende og får jeres bevis
på turen. Fra gaten går I den korte tur tilbage til Mweka
landsbyen, hvor I vil blive kørt tilbage til jeres hotel i
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Til tops ved Mt. Kilimanjaro

Moshi eller Arusha, hvis I skal på efterfølgende safari.
I er nu tilbage i Moshi efter en fantastiske oplevelse med
at bestige Afrikas højeste bjerg. Nyd et varmt bad og få
benene op på jeres hotel.
Forventet trekkingtid: 3 timer, 15 km.
Måltider: Morgenmad
Overnatning: Honey Badger Lodge eller tilsvarende

Dag 8: Moshi - Danmark
Dagen er til fri disposition. I skal tjekke ud fra værelset
om formiddagen. Det er muligt at tilkøbe badeferie på
Zanzibar eller Kenya-kysten.
Det er også muligt at tilkøbe safari før eller efter
bestigningen. Der køres ellers til Kilimanjaro lufthavn,
hvorfra hjemrejsen påbegyndes.
Måltider: Morgenmad

Dag 9: Ankomst Danmark
Medmindre I har købt efterfølgende badeferie eller
safari, så lander i I dag i Danmark.
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Priser og afgange
Rejseperiode 1. aug. - 14. dec. - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
26.998,00 DKK

Rejseperiode 1. jan. - 22. juni - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
26.998,00 DKK

Rejseperiode 15. dec. - 31. dec. - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
29.598,00 DKK

Rejseperiode 23. juni - 31. juli - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
29.598,00 DKK

Rejseperiode 01. August - 14. december - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 5
nætters badeferie på Zanzibar
Ocean Paradise Beach Resort
7.198,00 DKK

Rejseperiode 15. December - 31. december - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med
5 nætters badeferie på Zanzibar
Ocean Paradise Beach Resort
7.848,00 DKK

Rejseperiode Januar - 22. juni - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 5 nætters
badeferie på Zanzibar
Ocean Paradise Beach Resort
7.198,00 DKK

Rejseperiode 23. Juni - 31. juli - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 5 nætters
badeferie på Zanzibar
Ocean Paradise Beach Resort
7.848,00 DKK
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Tillæg pr. person for tilkøb af ekstra nat på bjerget kr. 1.500
Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 18.800
Prisen er baseret på fly fra Kilimanjaro til Zanzibar og 5 nætters ophold på Ocean Paradise Resort i standard garden
dobbeltværelse inkl. halvpension samt transfer tur og fra lufthavn.
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Transfer fra Kilimanjaro lufthavn til hotellet/lodgen i
Moshi

Sovepose, drinks og vandreudstyr

1nat før og 1 nat efter bestigningen på hotel / lodge i
Moshi inkl. morgenmad

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet Forplejning medmindre
andet er oplyst

Transport til og fra start / slut stedet for bestigning
af Kilimanjaro

Forplejning medmindre andet er oplyst

Machame-ruten med overnating i telte
Helpension på Machame-ruten

Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Visum til Tanzania Læs mere her
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Alle parkafgifter og skatter
Engelsktalende guide, bærere og kok
Kilimanjaro climb certificate
Mountain rescue fees
Afgift til Pakkerejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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