De hoogste berg van het Afrikaanse continent bedwingen? Dat kan met Good Safari! In een
mooi uitgebalanceerd programma van tien dagen bieden wij u de grootste kans op succes.
Via de 7-daagse Machame route stijgt u geleidelijk en went uw lichaam langzaam aan de
hoogte. Voorafgaand aan de klim en na afloop verblijft u in Arusha Villa. Onze lokale partner
garandeert goede arbeidsvoorwaarden voor de dragers en kwaliteit voor de klimmers. Hun
visie past volledig bij Good Safari.

Beschrijving
DAG 1: Aankomst op Kilimanjaro International Airport en vervoer naar Arusha Villa.
DAG 2: Voorbereiding op de klim. Wandeling in de ochtend in de middag uitgebreide
briefing in Arusha Villa van de gids, controle van de bagage en uitrusting.
DAG 3: Vroeg op, vervoer naar en inschrijving bij de gate, eerste deel van de tocht tot aan
Machame hut op 3000m.
DAG 4: Tweede dag op de berg en klimmen van Machame hut naar Shira Cave op 3840m.
DAG 5: De derde dag, wennen aan de hoogte. Van Shira Cave 3840m naar Lava Tower 4600m
en terug naar Barranco Camp 3950m.
DAG 6: Deze dag gaat van Barranco Camp 3950m naar Karanga Camp 4100m.
DAG 7: Vandaag weer een stukje hoger. Van Karanga Camp 4100m naar Barafu Camp 4600m.

DAG 8: Het hoogtepunt van uw klim. Rond middernacht beklimt u de top, van Barafu Camp
4600m naar Uhuru Peak 5895m. De rest van de dag afdalen tot naar Mweka Camp
3100m.
DAG 9: Vandaag verdere afdaling van Mweka Camp 3100m naar Mweka Gate 1800m en terug
naar Arusha Villa.
DAG 10: Uitblazen en ‘s avonds terug naar Nederland.
DAG 11: Aankomst Schiphol.
Dit is een inspiratiereis: wijzigingen, aanpassingen en uitbreidingen zijn altijd mogelijk.
Onze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing. Geldig tot en met december 2016.
Inclusief: full board • Engels sprekende gidsen • entreegeld Kilimanjaro National Park • zevendaagse klim naar de top van de Kilimanajro •
vervoer van en naar de luchthaven en vervoer van en naar de gate van de Kilimanjaro
Exclusief: internationale vlucht naar Kilimanjaro International Airport • fooien (reken op $200 per persoon voor uw klimteam van gidsen en
dragers) • souvenirs en andere persoonlijke uitgaven • eventuele activiteiten vanuit Arusha Villa • drankjes

KLM vliegt dagelijks naar Kilimanjaro International Airport. De directe vlucht vanaf Schiphol duurt ruim acht uur (heenvlucht)
en ruim elf uur (terugvlucht). In Tanzania is het een of twee uur later dan in Nederland, afhankelijk van de zomertijd.

