
 
 

 
 

 

 

Lemosho Route 9 dagen 

 
Dag 1. Arusha 

 
Aankomst op de internationale luchthaven Kilimanjaro (JRO). U wordt verwelkomd door onze 

vertegenwoordiger die u vervolgens naar uw hotel brengt. 

 

Dag 2. Trektocht naar Shira 1 Camp  

Wandelafstand: 5 km - wandeltijd 1-2 uur,  

 

U vertrekt 's ochtends naar de westelijke ingang van het Kilimanjaro National Park: Londorossi 

Gate (2.200 m). Vandaar gaat de groep verder omhoog naar hun afzetpunt met off-road 

voertuigen (naar 3.500 meter hoogte). Hier heeft u voor het eerst een prachtig uitzicht op het 

Shira-plateau. 

 

 

Dag 3. Trektocht naar Shira 2 Camp 
Wandelafstand: 7 km - wandeltijd: 3-4 uur 

 
Vertrek vanuit Shira 1 Camp (3.505 m) en een lichte trektocht naar het tweede kamp op grote 

hoogte: Shira 2 Camp (3.900 m). Deze trektocht is niet moeilijk en u kunt genieten van een 

spectaculair uitzicht op Afrika en de unieke flora van de Kilimanjaro en de omgeving. Shira 2 Camp 

is de beste plek tijdens uw reis om Mount Meru (de vijfde top van Afrika) te zien, als het weer het 

toelaat. Na een rust van twee uur zal iedereen een acclimatisatiewandeling maken naar Lava 

Tower Camp met een 200-meter stijging in hoogte. 

 

Dag 4. Trektocht naar de Lava Tower en afdaling naar Barranco  

Wandelafstand 12 km – wandeltijd 6-8 uur 

 

U gaat op weg naar het belangrijkste punt van de route: Lava Tower (4.630 m). Dit deel van de 

route heeft veel klimmen en afdalingen die eindigen in een kamp op meer dan 4.600 meter 

hoogte. Het kan moeilijk zijn, en u kunt wat ongemak voelen, maar om te kunnen acclimatiseren 

aan de hoogte dient u hier minimaal 1-2 uur door te brengen. Daarna daalt u af naar Barranco 

Camp (3.960 m). 

 

 

 



 
 

 
 

 

Dag 5. Trektocht naar Karango Camp  

Wandelafstand: 7,5 km - wandeltijd: 5–7 uur  

 

U begint aan de top van Barranco Wall. Langs de wand van de kloof omhoog wandelen, is niet 

moeilijk en duurt slechts ongeveer een uur. 
 

Daarna begint u aan een moeilijkere wandeling naar Karanga Camp, waar tijdens de route veel 

beklimmingen en afdalingen plaatsvinden. Na een paar uur dient u een acclimatisatiewandeling 

te maken in de richting van Barafu Camp met een hoogteverschil van 200 meter en daarna weer 

afdalen naar het kamp. 
 

Dag 6. Trektocht naar Barafu Camp  

Wandelafstand: 8 km - wandeltijd: 5-7 uur 

 

's Ochtends gaat u op weg naar het Barafu Summit Camp (4.640 m), het startpunt voor een 

nachtelijke beklimming van Uhuru Peak (5.895 m). U gaat een acclimatisatiewandeling maken 

naar het tussenliggende Kosovo Summit Camp (4.800 m) en dan terug naar Barafu Camp. 

 

Dag 7. Klim naar Uhuru Peak en afdaling naar Millennium Camp  
Wandelafstand: 15 km - wandeltijd: 8-12 uur 

 
Vertrek 's nachts uit Barafu Camp (4.640 m) en het begin van de tocht naar de top van 

Kilimanjaro: Uhuru Peak (5.895 m). Na uw succesvolle beklimming van Uhuru Peak kunt u 

desgewenst afdalen naar de dichtstbijzijnde gletsjer. Daarna keert u terug naar Barafu Camp en 

na 2 uur rust vervolgt u de afdaling naar Millennium Camp (3.820 m). 
 
 

Dag 8. Afdaling van Millennium Camp naar Mweka Gate  

Wandelafstand: 12 km - wandeltijd: 4-5 uur 

 

Na een warm ontbijt gaat u naar de uitgang van het park: Mweka Gate (1.650 m).  
 

 

Dag 9. Vertrek  
 

Relaxen in het hotel en transfer naar de luchthaven. 
 

 

 


