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KILIMANJARO AIRPORT – MOSHI | SPRINGLANDS
HOTEL

Ankomst på Kilimanjaros flygplats där du plockas upp och färdas
till Springlands Hotel eller liknande för övernattning och frukost.

Övernattning på Springlands Hotel (övernattning och
frukost) eller liknande hotell

MOSHI  |  MARANGU GATE  |  MANDARA HUT

Höjd: 1,800 m – 2,720 m

Vandringslängd: 4 timmar

Lämna Springlands Hotel runt kl 08.00 och kör 45 minuter till
Marangu Gate på östra sidan av Kilimanjaro. Hantera
pappersarbetet vid parkingången – såsom diverse registreringar.
Börja vandringen runt 10:30. Vandra runt regnskogen från
parkingången till Mandara Hut, vilket tar ungefär 4 timmar. Vi
stannar för lunch efter halva vägen. Nå Mandara Huts omkring
14:00 eller 15:00. Packa upp och vila eller drick lite te och kaffe.
Middag serveras under tidig kväll, runt 19:00. En sido-vandring
till Maundi Crater (ungefär 15 minuter bort) är ett bra sätt att se
omgivningen, så väl som vyer av Kenya och Norra Tanzania.
Badrum är tillgängliga med rinnande vatten.
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MANDARA HUT  |  HOROMBO HUT

Höjd: 2,720 m – 3,720 m

Vandringslängd: 5-6 timmar

Vakna och ät frukost (runt 07:30) och packa för nästa steg i
vandringen. Bryt upp lägret vid 08:30 och vandra till Horombo
Hut. Den här delen bör ta omkring 5 till 6 timmar. Du vandrar
här genom låglänt hedland där buskar är den huvudsakliga
vegetationen. Vi stannar för lunch efter halva vägen. Utsikten av
Mawenzi är otrolig. Toppen av Kibo kan bli sedd från Horombo
Huts. Kom fram till Horombo Huts 15:00. Vila, packa upp och
invänta middag. Badrum är tillgängliga med rinnande vatten.

HOROMBO HUT (Acklimatiseringsdag)

Den här dagen kommer du ha en extradag vid Horombo Hut
(3720 m) för acklimatisering. Det är bra träning för din kropp för
att vänja sig vid höjden då du vandrar upp till stugan vid zebra
rocks på en höjd av 4100 m och tillbaks. Du kommer få
spektakulära utsikter och att bekanta dig med vädret på toppen.
Du övernattar på Horombo Hut.

HOROMBO HUT  |  KIBO HUT

Höjd: 3,720 m – 4,720 m

Vandringstid: 6–7 timmar

Vakna för frukost som vanligt (om du vaknar innan
soluppgången kan du ta några fantastiska foton av
soluppgången). Packa och börja vandringen till Kibo Hut. Första
halvan av dagsvandringen går genom det övre hedlandskapet
medan den andra halvan korsar den stora sadeln som ansluter
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Mawenzi och Kibo. Området är en alpinöken som påminner om
ett månlandskap. Var vaksam på om du upplever tecken på
höjdsjuka. Dagsvandringen bör ta 6-7 timmar, ni stannar
halvvägs för att äta lunch. Det finns inget rinnande vatten vid
Kibohyddorna.

KIBO HUT  |  SUMMIT | HOROMBO HUT

Höjd: 4,720 m – 5,895 m

Vandringstid: 7 timmar

Vakna runt midnatt till en lätt frukost och förbered dig sedan för
klättring till toppen. Den här delen av vandringen sker under
tidig morgon innan gryningen så att man når Uhuru Peak vid
soluppgången. Lämna lägret vid 01:00 och nå Gilmans Point runt
07:00. Klättrarna möts med vyer från kratern från Gilmans Point
för att den är vid kraterkanten. Efter ytterligare 2 timmars
promenad kommer du till Uhuru Peak runt 08:30. Därifrån går
du tillbaks till Kibo Huts, samlar ihop dina saker och färdas
genom sadel igen vid Horombo Huts där du spenderar natten.
Ät middag och få lite välförtjänt sömn.
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HOROMBO HUT | MARANGU GATE | SPRINGLANDS
HOTEL

Vakna som vanligt och gå ned till Mandara Huts. Ät din lunch där
och fortsätt mot parkingången där du kommer att mötas av din
transport tillbaka till Moshi. Du bör nå parkingången runt 14:00 –
15:00 . Du kan nu köra tillbaka till Moshi för en efterlängtad
varm dusch. Övernattning på Springlands Hotel. Det är
rekommenderat att dricksa guider och bärare, det är mycket
uppskattat vid slutet på resan. Dricks kan ges till huvudguiden
på Springlands Hotel. Det är också här där framgångsrika
klättrare mottar sina certifikat att de nått toppen.. De
klättrare som nått Stella Point (5759 m) får gröna certifikat och
de som nått Uhuru Peak (5895 m) får guldcertifikat.

Övernattning på Springlands Hotel (övernattning och
frukost) eller liknande hotell

MOSHI | KILIMANJARO FLYGPLATS

Åk till flygplatsen eller andra destinationer i Tanzania eller
Kenya. Zanzibar är en passande resa efter en hård klättring.
Andra resor runt Moshi och Kilimanjaroregionen kan arrangeras
till ett passande pris.
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Inkluderat i priset:
● 2 nätters boende på Springlands

Hotel – helpension
● Alla parkavgifter
● Nationalparkscertifierade guider

och bärare
● Boende på berget

(Maranguruttens boende är i
stugor)

● Måltider på berget
● Transport från Moshi på

Springlands Hotel till bergets fot
och transport tillbaks till Moshi
på Springlands Hotel

Exkluderat från priset:
● Internationella och inrikesflyg
● Visum
● Dricks till guide, hotellpersonal

och bärare
● Hälsoförsäkringar
● Personliga tillhörigheter
● Transport till och från

Kilimanjaroflygplatsen
● Klättringsutrustning – sovsäckar,

skor, etc
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