
Tilläggsresa Kilimanjaro - 4 dagar
Marangu-rutten brukar anses vara en av de enklaste och mest populära 
vägarna till toppen. På vägen finns bekväma stugor med belysning som 
styrs av solpaneler. Rutten klassificeras som en måttlig vandring, snarare 
än en klättring och trots att det kan vara lite trångt i spåren vissa tider på 
året är utsikterna underbart vackra och varje dag sker vandringen genom 
en ny klimatzon.

Dag 1 Ankomst Moshi 
Vi blir upphämtade på Kilimanjaro flygplats med transfer till staden Moshi 
och Springlands Hotel. Staden är belägen vid foten av Kilimanjaro. Här får vi 
en genomgång och tid att förbereda oss inför morgondagens bergsbestigning. 
Hotell: Springlands Hotel
Måltider: 

Dag 2 Vandring till Mandara
Efter frukost lämnar vi Moshi vid 8:30 och kör i 45 minuter till Marangu Gate, 
på östra sidan av Kilimanjaro. Vid nationalparksporten går vi igenom entré-
formaliteterna för att sedan klättra upp genom den oförstörda naturen. Vid 
9:30 börjar vandringen från nationalparksporten på 1830 meters höjd, genom 
regnskogen till Mandara Hut, på 2700 meters höjd. Det tar runt tre till fyra 
timmar, så det blir dags för lunch när vi kommit ungefär halvvägs upp. Vid 
klockan ett når vi Mandara, där en rundtur väntar innan det fram mot kvällen 
blir dags för middag.
Hotell: Mandara Hut
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 3 Maundikratern, ovanför molnen 
Vi vaknar uppe på den höjd som vi tappert vandrat till dagen innan. Efter 
en härlig frukost är det dags att bege sig tillbaka ner från berget. Men på 
vägen ner tar vi en avstickare till Maundikratern, ett resultat av den vulka-
niska aktivitet som tidigare fanns på berget. Detta syns tecken av än idag, då 
vegetationen i kraterns dal är betydligt kalare än omgivningens. Men idag 
bidrar kratern framförallt med enastående vyer över omgivningarna, Kenya 
och Norra Tanzania. Sedan fortsätter vi ner tillbaka genom skogen till Ma-
rangu Gate, där vi tar transfer till Springlands Hotel.
Hotell: Springlands hotel
Måltider: Frukost, lunch

Dag 4 Hemresa 
Efter frukosten tar vi med oss väskorna och våra nya erfarenheter för att åka 
transfer till Kilimanjaro flygplats.
Hotell: -
Måltider: Frukost

www.thabelatravel.com - E-mail: malin@thabelaafrica.com
Phone: +27 (0) 214 036 344  - Address: Heerengracht Street, Cape Town, 8005  South Africa



Prisuppgifter
Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

4 dagar 7 900 kr* 9 750 kr

*Rabatt erhålls vid bokning för fler än 2 personer. Vänligen kontakta Thabela 
Travel för mer information.

I priset ingår:
• Transporter och måltider enligt resebeskrivningen
• 3 nätters övernattning
• Måltider enligt program
• Engelsktalande guide

I priset ingår ej: 
• Flygtillägg
• Dricks
• Dryck till måltid

Det finns möjlighet att antingen korta ner eller att förlänga denna tilläggsresa 
vid förfrågan.

Ett flygtillägg kan tillkomma beroende på var original-resan slutar/ börjar, vänli-
gen kontakta Thabela Travel för mer information.

Observera att inga bokningar är gjorda i nuläget, pris och tillgänglighet kan
därför inte garanteras.


