
Tilläggsresa Kilimanjaro - 7 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: Frukost

Dag 2 Vandringen startar
Nationalparksporten ligger vid kanten av Marangu, en by med många små 
kaffe- och bananplantager, på 1830 meters höjd. När vi avslutat alla entréfor-
maliteter tar vi oss upp genom den vackra och oförstörda regnskogen för att 
nå den glänta där Mandara Hut ligger. Vandringen tar mellan 3 till 4 timmar. 
Här på 2700 meters höjd ska vi spendera natten i bekväma stugor. De vulka-
niska resterna av Maundikratern finns in närheten och är ett bra utflyktsmål 
under eftermiddagen. Men för de som hellre vill vila och njuta av den vackra 
skogen går det lika bra att stanna kvar och spana efter fåglar och apor bland 
trädkronorna.
Hotell: Mandara Hut
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 3 Horombo, ovanför molnen 
Dagens första etapp är en brant stigning genom skogen, men vägen leder 
snart ut till gräsbevuxna myrar och vid klart väder ges en underbar utsikt 
över Kibo- och Mawenzitopparna. Vi tar oss stadigt genom myrmarken som 
innehåller enorma ljungar och korsört, för att slutligen nå hyddkomplexet på 
Horombo, på 3720 meters höjd. Efter den 4 till 6 timmar långa vandringen är 
det skönt att få andas ut i dessa bekväma hyddor. Här uppe är soluppgång-
arna och nedgångarna ofta spektakulära och vi är nu nära Kibos glaciära 
kupol. Här infinner sig verkligen en känsla av att befinna sig ovan molnen.
Hotell: Horombo
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4 Kibo Hut 
Vi tar oss stegvis mot det månökenlandskap som breder ut sig mellan Mawenzi 
och Kibo. Terrängen förändras till talus och det finns en påtaglig känsla av hög-
höjdsterräng. Efter ungefär 4 till 5 timmar når vi vanligtvis Kibo Hut, på 4700 
meters höjd. Kibo är ett stenhus med en liten matplats. Här finns inget rinnande 
vatten så ett gott utbud av ”det sista vattnet” måste tas med från Horombo. Åter-
stoden av dagen spenderas med att vila upp sig inför den slutliga stigningen 
som börjar redan på natten.
Hotell: Kibo Hut
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 5 Uhuru Peak 
Vi börjar stigningen redan 1:00, med målet att vara uppe på Gilman’s Point vid 
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soluppgången. Den första stigningen är brant över vulkanisk talus, men det 
finns några mer lättvandrade zick-zack-vägar som tar oss sakta men säkert upp 
till Gilman’s, på 5685 meters höjd. Här vilar vi och njuter av den vackra solupp-
gången. För de som känner sig starka finns det möjlighet att fortsätta vandringen  
till Uhuru Peak, toppen av världens högsta fristående berg och Afrikas högsta 
punkt, 5895 meter över havet. Vi vandrar längs med vulkankratern och förund-
ras av de spektakulära glaciärerna och isformationer som upptar stora delar av 
bergstoppen. Utsikten som breder ut sig framför oss när morgonsolen tittar fram 
bakom Mawenzi är helt magnifik, med The Rift Valley, Mount Meru och Masai 
Steppes som sticker upp ur den ändlösa slätten under oss. Nedstigningen går se-
dan förvånansvärt snabbt och vi återvänder till Horombo där vi sover gott efter 
denna 11 till 15 timmar långa vandring. 
Hotell: Horombo
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 6 Tillbaka till Springlands 
Vi går i våra egna fotspår längs med behaglig hedmark till Mandara och sedan 
vidare till Nationalparkens grindar. Regnskogens grönska och frodighet blir en 
ganska fantastisk kontrast till det den karga bergstopp som vi nyss besökt. Detta 
gör att vi verkligen inser hur varierat landskapet på Kilimanjaro egentligen är. 
Efter den 5 till 6 timmar långa vandringen hämtas vi upp av en transfer tillbaka 
till Springlands hotell där vi spenderar natten.
Hotell: Springlands Hotel
Måltider: Frukost, lunch

Dag 7 Hemresa
Fullpackade med nya upplevelser får vi transport till Kilimanjaro flygplats.
Hotell: -
Måltider: Frukost

Prisuppgifter
Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

7 dagar 17 700 kr* 22 250 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
• 6 nätters övernattning inklusive frukost
• 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.


