
 
 

 
 

 

 

Umbwe 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 Umbwe Camp  

Wandel afstand : 11 km - wandeltijd 5-7 uur 
 

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

opsporings- en reddingsdienst, begint de groep aan een trektocht naar Umbwe Camp (2.930 m 

hoogte)  
 

Dag 3. Trektocht naar Barranco Camp 
Wandelafstand: 6 km – Wandeltijd: 4-5 uur 

 

Vroeg in de morgen vertrekt de groep van Umbwe Camp naar Barranco Camp (3.960 m)  
 

Dag 4. Trektocht naar Karanga 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 5. Trektocht naar Barafu Camp  

Wandelafstand distance: 6 km - Wandeltijd: 4-5 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 6. Klim naar Uhuru Peak en afdaling naar Millennium Camp  

Wandel afstand: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 7. Afdaling 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 8. Vertrek naar de luchthaven  

Relax in het hotel en transfer naar de luchthaven. 

 


