Kilimanjaro

KILIMANJARO
(Sortides Regulars)

Ascensió al sostre d’Àfrica, el Kilimanjaro de 5.895 m. Programa pensat per realitzar una
curta estada a Tanzània tot culminant la mítica muntanya. Aquesta ascensió es pot
complementar amb d'altres programes de safari, submarinisme o turisme per la regió.
La ruta escollida és la més fàcil i tradicional de Marangu. L'única dificultat serà l'altura
a vèncer.
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Kilimanjaro

.Programa.
Dia 01.  Barcelona – Kilimanjaro
Sortida de Barcelona en vol regular en direcció a Tanzània.

Dia 02.  Kilimanjaro – Arusha
Arribada i trasllat a l’hotel d’Arusha. Aquesta es la capital del nord de Tanzània, punt de
partida pels safaris o les ascensions al sostre d’Àfrica, el Kilimanjaro. El centre d’aquesta ciutat
és animat, restaurants, botigues, hotels i el trànsit pel voltant de la Torre del Rellotge li donen
molt caràcter. Allotjament a l'hotel Planet Lodge o similar.

Dia 03. Arusha – Parc Nacional del Kilimanjaro – Mandara Hut
Trasllat al Parc Nacional del Kilimanjaro, Marangu Gate (1.860 m). Presentació del guia i
portejadors. Registre a les oficines del Parc. Ascensió fins al Mandara Hut (2.750 m) unes 3 o 4
hores. El recorregut es fa principalment travessant una zona boscosa força humida amb alguns
bassals de fang. Dinat de picnic. Sopar i nit al refugi.

Dia 04 Mandara Hut – Horombo Hut
Pujada al Horombo Hut (3.750 m.). Primer es travessen boscos; a partir dels 3.000 m. el paisatge
s'obre i podrem veure els primers senecis i lobèlies. Sopar i nit en el refugi.

Dia 05. Horombo Hut – Kibo Hut
Pujada fins el Kibo Hut (4.725 m.). Sopar i nit al refugi.

Dia 06. Kibo Hut – Uhuru Peak – Horombo Hut
Molt aviat, a l'1 de la matinada, es surt cap a la Guilman's Point (5.744 m.); per seguir fins a
l'Uhuru Peak (5.895 m.), el cim de l'Africa. Descens fins a Horombo Hut. Sopar i nit al refugi.

Dia 07. Horombo Hut – Arusha
Recorregut entre Horombo Hut i Marangu Gate. Trasllat fins Arusha. Allotjament a l'hotel
Planet Lodge o similar.

Dia 08. Arusha - Kilimanjaro
Temps lliure fins l’hora del trasllat a l’aeroport del Kilimanjaro. Sortida del vol de tornada.

Dia 09.  Kilimanjaro – Barcelona
Arribada a Barcelona.
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.Condicions.
DATES: Sortides el 9 i 23 de gener, 6 i 20 de febrer, 12 de març, 4 i 18 de juny, 2 i 16 de
juliol, 6 i 20 d’agost, 3 i 17 de setembre, 1 i 15 d’octubre, 5 de novembre, 3 i 17 de
desembre.

PREUS DES DE:
En grup mínim de 1 persona i màxim de 10:
Suplement habitació individual:

1.290 Euros per persona.
160 Euros.

Aquests preus poden variar pel mercat de divises i canvis en el preu de les taxes.

EL PREU INCLOU:
 Tots els transports i trasllats indicats.
 A Arusha allotjament i esmorzar.
 Durant l’ascensió portejadors, guia local de parla anglesa, cuiner, menjar i refugis.
 Taxes del Parc i ascensió.
 Assegurança d’assistència en viatge.

EL PREU NO INCLOU:


Vol Barcelona – Kilimanjaro i tornada, amb taxes dels bitllets. (Des de 572 Euros, classe turista,
tarifa “O + T” de Qatar Airways).



Begudes i extres als hotels i lodges.



Visat (50 US dòlar).



Propines (uns 100 US dòlar per persona).



Tot el no especificat.
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