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 Totalt 7 dagar / 6 nätter varar 5 dagar och 4 nätter är 

vandringen 

 Ankomst natten i Arusha. Förberedelser 

 

 Pris : 16.700 kr/pers om ni är 4 pers + flyg fr 

Skandinavien 
           18.400 kr/pers vid  2 pers + flyg 

Dag 1 – Arusha  

Ni möts upp vid ankomsten på flygplatsen och vidare transfer till ex. Mountain Inn, eller likanade  

Information om vandring på kvällen. 

Dag 2 – Mandara (helpension) 

Transport till Marangu. Från Marangu påbörjar vandringen ungefär 7 km. (3–4 tim). Övernattning och middag sker på Mandara Hut. 

2700 m höjd. 

Dag 3 – Horombo (helpension) 

Efter frukost börjar färden mot Horombo Hut, 11 km (3720 m). Under denna sträcka lämnar vi skogen och beger oss inpå en stig. 

Dagens vandring tar ca 5 – 7 timmar. Här börjar man känna av höjden och det blir ett saktare tempo. Det är en underbar flora och en 

vacker panoramautsikt över Kibo att avnjuta. Övernattning på Horombo Hut. 

Väder – Varmt och fuktigt. Bär t–shirt och shorts, lättare skor. Vatten – En flod finns tillgänglig utefter hela vägen. 

Dag 4 – Kibo (helpension) 

Efter frukost påbörjar vi den 10 km. långa vandringen som beräknas ta 5–7 timmar. Mycket vacker naturupplevelse. 4700 m höjd. 

Övernattning på Kibo Hut. 

Väder – Varmt under morgonen men kallare 

under eftermiddagen när molnen tätnar. Bär shorts och en t–shirt samt vandringskängor. Ta med en långärmad tröja. Vatten – Fyll 

vattenflaskorna på Mandara Hut. 

Det finns en flod halvvägs upp till Horombo Hut. 

Dag 5 – Horombo (helpension) 

Väckning vid midnatt och vandringen startar vid 1-tiden på morgonen. Först får vi uppleva den vackra stjärnhimlen, vidare en mycket 

vacker soluppgång. Efter vila vandrar vi vidare till ”The Roof of Africa” Uhuru Peak (5895 m) för att sedan gå ner till Kibo och vidare 

till Horombo Hut. Vandringen denna dag tar totalt ungefär 10–13 timmar. Väl framme vid Horombo Hut väntar välförtjänt mat och 

övernattning. 

Väder – Kallare, ta på långbyxor och en långärmad 

tröja. Ta med en tunn jacka. 

Vatten – Fyll flaskan på Horombo Hut. Två timmar från Horombo Hut finns sista möjligheten till vatten. Bärarna anländer med 

färskt vatten under morgondagen. 

Dag 6 – Arusha (helpension) 

Efter frukost fortsätter vandringen neråt till Marangu  

Gate. Den totala vandringstiden denna dag är ungefär 

fem timmar. Vidare transfer tillbaka till Arusha och här  

väntar en efterlängtad dusch på ex. Mountain Inn eller likande  

 

Dag 7 – Arusha (frukost) 

Efter frukost är denna upplevelserik vandring slut.  

Transfer till flygplatsen. 
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