
 
 

 
 

 

 

Marangu Route, 7 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 van Marangu Gate naar Mandara Hut  

Wandelafstand: 11 km – wandeltijd  5-7 uur  
 

U reist met de auto naar de ingang van het Kilimanjaro National Park: Machame Gate (1.800 m). 

Na de korte formaliteit van het verkrijgen van klimvergunningen en registratie bij de 

opsporings- en reddingsdienst, begint de groep aan een trektocht naar Mandara Hut (2.700 m). 
 

Dag 3. Trektocht van Mandara Hut naar Horombo Hut 
Wandelafstand: 12 km - Wandeltijd: 6-8 uur 

 

Vroeg in de ochtend verlaat de groep Mandara Hut om een gematigde tocht naar het tweede 

hooggelegen kamp te maken: Horombo Hut (3.720 m). Enkele uren maakt u een 

acclimatisatiewandeling richting van de Kibo Hut van een 200 m stijging, en dan terug naar 

Horombo Hut. 

 
 

Dag 4. Trektocht naar Kibo Hut  

Wandelafstand 10 km – Wandeltijd 4-8 uur 

 

Na het ontbijt trekt de groep naar de Kibo Hut (4.700 m). De eigenlijke trektocht is niet heel 

moeilijk. Denk eraan om een passend tempo aan te houden, zo kunt u uw kracht bijhouden voor 

de trektocht naar de top van de Kilimanjaro. 

 

Dag 5. Klim naar Uhuru Peak en afdaling naar Horombo Hut  

Wandelafstand: 16 km - Wandeltijd: 9-12 uur  

 

Vertrek 's nachts vanuit Kibo Hut (4.700 m) en het begin van uw trektocht naar de top van de 

Kilimanjaro: Uhuru Peak (5.895 m). De trektocht zal vanuit een fysiek standpunt gematigd zijn, 

maar de hoogte vormt een veel ernstiger probleem. Na uw succesvolle beklimming van Uhuru 

Peak kunt u desgewenst afdalen naar de dichtstbijzijnde gletsjer. Daarna keert u terug naar Kibo 

Camp en na een rust van twee uur vervolgt u uw afdaling naar Horombo Hut (3.720 m). 



 
 

 
 

 

 

Dag 6. Afdaling van Horombo Hut naar Marangu gate  

Wandelafstand: 18 km - Wandeltijd: 5-6 uur 

 

's Ochtends vertrekt u naar de uitgang van Kilimanjaro National Park: Marangu Gate (1.860 m). 

Daarna wordt u naar uw een hotel gebracht. 

 

Dag 7.Vertrek  
 

Relaxen in het hotel en transfer naar de luchthaven. 

 
 

 


