
 
 

 
 

 

 

Rongai Route, 8 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 Simba Camp  

Wandelafstand: 8 km – Wandeltijd 3-4 uur 
 

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

opsporings- en reddingsdienst, begint de groep aan een trektocht naar Simba Camp (2.625 m). 
 

Dag 3. Trektocht naar Kikilewa Camp 
Wandelafstand: 10 km - Wandeltijd: 5-6 uur 

 

Vroeg in de ochtend vertrekt de groep vanuit Simba Camp voor de trek naar het tweede kamp 

op grote hoogte: Kikilewa Camp (3.630 m), waar u de Kibo-vulkaan op zijn best kunt zien 

(behalve bij bewolkt weer). 
 

Dag 4. Trektocht naar Mawenzi Tarn Camp  

Wandelafstand 8 km – Wandeltijd 5-7 uur 

 

Na het ontbijt begint u aan de trek naar Mawenzi Tarn Camp, gelegen aan de voet van de 

Mawenzi-vulkaan. Wanneer u het kamp bereikt, is er na de rust acclimatisatiewandeling naar de 

Mawenzi vulkaan, gevolgd door een wandeling terug naar Mawenzi Tarn Camp. 

 

Dag 5. Trektocht to School Hut Camp  

Wandelafstand: 9 km - Wandeltijd: 5-6 uur  

 

Deze dag zal worden besteed aan de trek richting School Hut Camp (4.715 m). Het landschap 

zal aanzienlijk veranderen om plaats te maken voor een rotsachtige halfwoestijn. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Dag 6. Klim naar Uhuru Peak en afdaling naar Horombo Camp  

Wandelafstand: 21 km - Wandeltijd: 12-14 uur 

 

Vertrek 's nachts vanuit School Hut Camp (4.715 m) en het begin van uw trektocht naar de top van 

de 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 Kibo Camp en na 

twee uur rust vervolgt u uw afdaling naar Horombo Hut (3.720 m). 

 

Dag 7. Afdaling naar Marangu Gate  

Wandelafstand: 18 km - Wandeltijd: 5-6 uur 

 

Na een warm ontbijt vertrekken we naar de uitgang van Kilimanjaro National Park: Marangu 

Gate (1.860 m). Daarna wordt u naar uw hotel gebracht. 

 

Dag 8. Vertrek  
 

Relaxen in het hotel en transfer naar de luchthaven. 

 
 

 


