Programma
Dag 1 Vertrek Brussel
Vertrek vanuit Brussel, via Addis Abeba, naar Kilimanjaro International Airport (Tanzania), waar we de volgende dag
aankomen. We vliegen met Ethiopian Airlines.
Dag 2 Aankomst Arusha
Aankomst In Kilimanjaro en transfert naar jullie hotel, Arusha Safari Lodge (Avondmaal niet inbegrepen)
Arusha Safari Lodge, standaard kamer met ontbijt.
Dag 3 Arusha – Simba Camp (O-L-D)
Na het ontbijt wordt u opgepikt bij de lodge en naar Marangu gate gebracht. Na de nodige registratie formaliteiten
vervuld te hebben aan Marangu gate, wordt u naar Rongai gebracht. De klim start bij het aantrekkelijke houten dorp
Nale Moru (2.020m). Via een pad dat slingert tussen maïs- en aardappelvelden komt u in het bos. Het bos verdunt en
het eerste kamp ligt aan de rand van een heidelandschap op 2700m. U heeft een subliem zicht over de Keniaanse
vlaktes van Tsavo en Amboseli.
Simba Camp
Hoogte: 2000m tot 2650m - Afstand: 6km - Trekkingtijd: 3-4u
Dag 4 Simba Camp – Second Cave Camp (O-L-D)
De ochtendwandeling is een gestage klim naar “Second Cave” (3450m) met imposante zichten over Kibo en de ijsvelden
aan de rand van de krater. Na de lunch verlaten we het hoofdpad en trekken verder via een smaller pad richting de
puntige toppen van Mawenzi.
2nd Cave Camp
Hoogte: 2650m tot 3450m - Afstand: 6km - Trekkingtijd: 3-4u
Dag 5 Second Cave Camp – Third Cave Camp (O-L-D)
Een korte maar steile klim wordt beloond met geweldige zichten. We laten de vegetatie achter ons voordat we het
volgende kamp in Mawenzi Tarn (4330m) bereiken. Het kamp ligt spectaculair aan een keteldal direct onder de
torenhoge spitsen van Mawenzi. De namiddag is vrij om uit te rusten.
3rd Cave Camp
Hoogte: 3450m tot 3880m - Afstand: 9km - Trekkingtijd: 2-3u
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Dag 6 Third Cave Camp – Kibo Hut Camp (O-L-D)
We doorkruisen het maanlandschap van “The Saddle” tussen Mawenzi en Kibo om aan te komen bij de Kibo Hut
kampplaats (4750m) onderaan de wand van de Kibo krater. De rest van de dag rust u uit ter voorbereiding van de
laatste klim na een hele korte nacht!
Kibo Hut Camp
Hoogte: 3880m tot 4750m - Afstand: 5km - Trekkingtijd: 3-4u
Dag 7 Kibo Hut Camp – Horombo hut Camp (O-L-D)
Na een zeer vroege start rond 1 uur ’s ochtends arriveert u bij Gillman’s Point (5685m) rond zonsopgang. De 4 uur
durende tocht van Kibo naar Gillman’s is de meest veeleisende van de volledige klim. U trekt nog 2 uur verder naar de
hoogste top van Afrika, Uhuru Peak (5895m). Na het bereiken van de top daalt u af naar Kibo Camp voor een warme
lunch en vanaf hier naar Horombo Hut.
Horombo Hut
Hoogte: 4700m tot 5895m - Daling naar 3700m - Afstand: 6km up en 15km down - Trekkingtijd: 6-8u
Dag 8 Horombo Hut Camp – Arusha (O)
U wandelt terug naar Marangu gate. Wanneer u de top heeft bereikt ontvangt u hier een certificaat. U ontmoet uw chauffeur bij
Marangu gate. Hij brengt u naar het hotel.
Arusha Safari Lodge, kamer & ontbijt
Hoogte: 3700m tot 1700m
Dag 9 Arusha
U wordt naar de luchthaven van Kilimanjaro gebracht om huiswaarts te keren
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