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På denne fjellturen får du muligheten for å oppnå det som
mange drømmer om: Å bestige enestående Mount
Kilimanjaro, Afrikas høyeste fjell og verdens høyeste
enkeltstående fjell

Turen følger Machame-ruten, som er den mest populære ruten å
gå samt ansett for å være den vakreste veien opp.
Overnattingene foregår i mobile telt på hele turen.

Denne ruten opp til toppen av Kilimanjaro i Tanzania er for de
eventyrlystne med "friske ben" og gir deg muligheten til å oppleve
umåtelig vakre landskaper - spesielt underveis til Barafu
Camp-området. Machame-ruten går over minimum 6 dager/5
netter på fjellet, men det anbefaler at man bruker en ekstra dag
før oppstigningen på lett vandring i skogområdet. Dette vil være
en stor fordel for å nå toppen.

Det er også mulig å arrangere en privat tur til en litt høyere pris -
ta kontakt med en av våre reiseeksperter for mer informasjon.

Gå sammen med en engelsktalende og kunnskapsrik
guide

Gå på en av de vakreste rutene opp til toppen av
Kilimanjaro

Utsikten til det bratte partiet i Barranco Wall

Den vakre soloppgangen fra Afrikas høyeste punkt

https://www.benns.no/afrika/tanzania
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Dag 1: Norge - Kilimanjaro
- Moshi
Dere flyr til Kilimanjaro flyplass, med én mellomlanding
underveis. Ved ankomst blir dere hentet på flyplassen og
kjørt til Moshi, hvor dere overnatter på hotell. Etter
planen starter oppstigningen i morgen, men det
anbefales å utvide turen med en ekstra overnatting i
Moshi, for å ha muligheten til å venne seg til høyden og
gå litt i området før turen går i gang for alvor.

Det er også mange som kombinerer en fjelltur på
Kilimanjaro med en safari i Kenya eller Tanzania, noe
som også anbefales at man legger til før fjellturen
nettopp for å bedre venne seg til høyde og klima.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å utvide turen med
ekstra overnattinger, safariopplevelser eller annet.

Måltider: Frokost ombord på flyet
Overnatting: Honey Badger Lodge eller tilsvarende

Dag 2: Moshi - Machame
Camp (3000 moh)
Etter frokost og en kort introduksjon og 'brief' fra guiden
kjøres dere til Machame Gate.

Etter registrering hos parkmyndighetene, starter den
offisielle oppstigningen. Den nederste delen av
oppstigningen går gjennom regnskog, og de skogkledde
stiene kan være våte og gjørmete, spesielt hvis det
regner. Dere spiser lunsj på veien.

Dere ankommer Machame Camp, som ligger på 3000
meters høyde og rett over tregrensa, sent ettermiddag.
Her venter oppslåtte telt og middag. Vær obs på at
temperaturene kan nå frysepunktet allerede den første
natten.

Avhengig av været vil denne dag være moderat til meget
hard med gradvis stigning.
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Estimert tid: 18 km - 7 timer gåing

Overnatting: Telt
Måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 3: Machame Camp -
Shira Camp (3840 moh)
En tidlig morgen starter med en bratt oppstigning. Dere
forlater skogen, og det går bratt oppover de neste 3-4
timer. Ruten går deretter litt nedover til den vakre elve-
kløften.

Deretter går det litt roligere oppover til hedelandskapet
ved Shira Plateauet. På en klar dag er det en fantastisk
utsikt her. Målet er Shira Camp, hvor en varm kopp te og
middag venter.

Estimert tid: 9 km - 6 timer gåing

Overnatting: Telt ved Shira Hut i ca. 3840 meters høyde
Måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 4: Shira Camp -
Barranco Camp (3950
moh)
I dag er det ikke den store oppstigningen. Ruten går både
oppover og nedover og tar ca. 5-6 timer. Man vil oppleve
typisk Kilimanjaro-vegetasjon, samt den spektakulære
Barranco-dalen.

Dere går først gjennom et steinete terreng opp til Lava
Tower (4600 moh). Enkelte kan begynne å føle seg
kortpustet og svakere når man kommer opp i denne
høyden, så det er viktig å ta det med ro og gå sakte, eller
"pole pole" som de sier på swahili, for å unngå de
utmattende symptomene. Etter dere har nådd frem til
Lava Tower, går dere ned igjen 650 høydemeter, til
Barrancodalen, for å akklimatiseres. Her skal dere
overnatte med en flott ustikt til det bratte partiet i
Barranco Wall.

Estimert tid: 15 km - 7 timer gåing

Overnatting: Telt ved Barranco Hut
Måltider: Frokost, lunsj og middag
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Dag 5: Barranco Camp -
Barafu Camp (4600 moh)
Denne dagen startet med å klatre opp Barranco Wall,
som heldigvis er lettere enn det ser ut som ved første
øyekast. Etter en hvil på toppen av veggen går dere
videre gjennom Karanga Valley og tar lunsjpause ved
Karanga Camp (4100m). Det er jevn stigning hele denne
dagen, og på veien passerer dere blant annet
Helm-isbreen.

Etter lunsj fortsetter turen mot Barafu Camp i 4600
meters høyde. Her blir det tid for en velfortjent hvil innen
dere senere samme kveld begir dere ut på det ultimate
målet - nemlig å nå toppen av Kilimanjaro. Vi anbefaler at
man forsøker å gå i seng allerede kl 19.00, for å få slappet
av så mye som mulig for oppstigningen.

Estimert tid: 13 km - 7 timer gåing

Overnatting: Telt ved Barafu Hut
Måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 6: Barafu Camp -
Uhuru Peak (5895 moh -
Afrikas høyeste punkt) -
Mweka Camp
Rett før midnatt står dere opp og får litt te og kjeks, før
dere begynner oppstigningen over steinete og vanskelig
terreng, til Stella Point på kanten av krateret.

Denne 8 timers klatringen til Stella Point er den hardeste
delen av turen for mange, både fysisk og psykisk. Ved
Stella Point (5685m) tar dere en pause for å nyte den
vakreste soloppgangen du kan tenke deg (avhengig av
været)!

Fra Stella Point vil det helt sikkert være snø de neste 2
timene til Uhuru Peak (5896m). Det går langsomt
fremover, da det oppe i høyden kun er halvparten av
oksygennivået man finner nede ved havoverflaten. Hvis
det er gått raskt oppover, vil man fortsatt kunne nyte
den vakre soloppgangen fra Afrikas høyeste punkt.

De fleste begynner nedstigningen ganske hurtigt etter
soloppgangen, da dagen er ganske lang. Det blir en
lunsjpause ved Barafu Camp, før det fortsettes ned til
Mweka Camp i 3100 meters høyde, hvor dere
overnatter.

Estimert tid: 7 km - 8 timer gåing til Uhuru Peak og 23
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km - 7-8 timer gåing ned til Mweka Camp

Overnatting: Telt
Måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 7: Mweka Camp -
Moshi
Etter frokosten går turen ned gjennom det subtropiske
skogområdet, til Mweka Gate, hvor
Kilimanjaro-eventyret avsluttes og dere tar avskjed med
reisefølget. Det er også her dere får deres bevis for å ha
nådd toppen. Videre blir dere hentet transportert tilbake
til basen på hotellet i Moshi, hvor dere skal overnatte,
eventuelt Arusha hvis dere skal videre på safari.

Estimert tid: 15 km - 3 timer gåing

Overnatting: Hotell i Moshi
Måltider: Frokost

Dag 8: Avreise fra Moshi
Dagen er til fri disposisjon i Moshi, før dere flyr hjem til
Norge på kvelden.

Om dere ønsker det, er det mulig å forlenge turen med en

badeferie i f.eks. Zanzibar eller Mombasa, eller med
safari i Kenya eller Tanzania. Ta kontakt med våre
reiseeksperter for mer informasjon.

Måltider: Servering ombord på KLM

Dag 9: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge på morgenen, etter én
mellomlanding i Amsterdam.

/afrika/tanzania/zanzibar
/afrika/kenya
/afrika/tanzania
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Reiseperiode 01. aug - 14. des  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
36 698,00 NOK

Reiseperiode 15. des - 31. des  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
38 298,00 NOK

Reiseperiode 01. jan - 22. jun  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
36 698,00 NOK

Reiseperiode 23. jun - 31. jul  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
38 298,00 NOK

Reiseperiode 01. aug - 14. des  - Fra-priser pr. person for forlengelse av turen med 5 netters
strandferie på Zanzibar

Fra kr.
10 198,00 NOK

Reiseperiode 15. des - 31. des  - Fra-priser pr. person for forlengelse av turen med 5 netters
strandferie på Zanzibar

Fra kr.
10 798,00 NOK

Reiseperiode 01. jan - 22. jun  - Fra-priser pr. person for forlengelse av turen med 5 netters
strandferie på Zanzibar

Fra kr.
10 198,00 NOK

Reiseperiode 23. jun - 31. jul  - Fra-priser pr. person for forlengelse av turen med 5 netters
strandferie på Zanzibar

Fra kr.
10 798,00 NOK
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Tillegg pr person for kjøp av ekstra natt på fjellet 2.000 NOK
Tillegg pr person for oppgradering av flyreisen til Business Class: Fra 17.300 NOK

Prisen er basert på 5 netters opphold på Langi Langi Beach Bungalows i standard dobbeltrom inkl. frokost.



Hva er inkludert i prisen?

no

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Norge - Kilimanjaro t/r inkl. transfers

Engelsktalende og kunnskapsrik guide, samt
hjelpere til matlaging, oppsetting av camp, bærere
og rescue fee

Ovenatting i Moshi før og etter fjellturen (totalt 2
netter)

Alle måltider samt behandlet vann på turen

Overnatting i telt på under turen

All transport

Kilimanjaro climb certificate ("green certificates" for
alle som når Gilman's Point (5685 m) og "gold
certificate" for alle som når Uhuru Peak (5895 m))

Mountain rescue fees

Nasjonalparkgebyr

Skatter og avgifter

Drikkevarer, tips og personlige utgifter

Sovepose og annet turutstyr

Oppgradering til privattur

Visum til Tanzania

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Forsikring

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/bestig-kilimanjaro-10414?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/bestig-kilimanjaro-10414%3E

