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ASCENSIÓ AL KILIMANJARO
Programa de trekking i ascens al Kilimanjaro de 5895m
El Kilimanjaro és la muntanya més alta de l’Àfrica amb 5895 metres d’alçada. Format per
tres cràters, el Shira de 3962 metres, el Mawenzi de 5149 metres i el més alt el Kibo o
Uhuru de 5895 metres, és un dels massissos volcànics més alt del món. Aquest massís es
troba protegit per un Parc Nacional declarat per la UNESCO el 1987.
En aquesta expedició la ruta que seguirem serà la Machame. Una mica més exigent que
les altres rutes, també es coneix com la ruta del Whisky, ja que es considera que és més
difícil i més “intoxicant” que la ruta Marangu anomenada la ruta Coca-Cola.
La pujada comença a la Machame Gate, a la selva tropical del Kilimanjaro, i remunta pel
costat occidental del massís fins arribar a l'altiplà del Shira, on podrem gaudir d'unes
vistes impressionants sobre l'altiplà. En tres dies més des d’aquest camp, assolirem el cim
del Kilimanjaro.
Aquest viatge és ampliable a fer un safari de tres dies a la Reserva Nacional de Masai
Mara.
Vine amb nosaltres a pujar a la muntanya més alta de l’Àfrica!
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Itinerari
Dia 1: Barcelona o Madrid – Nairobi.
Trasllat a l'hotel. Depenent de l'horari d'arribada tindrem encara la tarda lliure.
Hotel (E).
Dia 2: Nairobi – Moshi.
Trasllat durant 5 hores en cotxe privat des de Nairobi a Moshi.
Hotel. (E).
Dia 3: Moshi – Machame Gate, 1830m – Machame Camp, 3030m.
De bon matí ens traslladarem cap a la Machame Gate, entrada del Parc Nacional del Kilimanjaro. Pujarem
gradualment per una zona tapissada de flors i falgueres fins el primer campament, el Machame Camp a
3030 metres d'alçada. De 5 a 6 hores i 1200 metres.
Tenda. (E, D, S).
Dia 4: Machame Camp, 3030m – Shira Camp, 3850m.
Pujarem per prats i entre mig de restes geològics fascinants de l'antiga caldera volcànica, fins arribar al
campament Shira a 3850 metres d'alçada. De 4 a 5 hores i 820 metres.
Tenda. (E, D, S).
Dia 5: Shira Camp, 3850m – Barranco Camp, 3985m.
Des del campament Shira, pujarem en direcció al cim principal del Kibo amb grans vistes de la galcera
occidental, fins arribar a la muralla de la Lava Tower a 4660 metres, des d'on baixarem cap el protegit
campament Barranco a 3985 metres d'alçada. Aquest descens ens ajudarà molt a l'aclimatació. De 6 a 7
hores, 790 metres d'ascens i 650 metres de descens.
Tenda. (E, D, S).
Dia 6: Barranco Camp, 3985m – Barafu Camp, 4680m.
Avui creuarem el torrent de Karanga i passat el campament de Karanga a 3960 metres, pujarem durant tres
hores més fins arribar al campament Barafu a 4680 metres. De 7 a 8 hores i 830 metres.
Tenda. (E, D, S).
Dia 7: Barafu Camp, 4680m – cim del Kilimanjaro, 5895m – Mweka hut, 3180m.
Després d'esmorzar sobre les dues de la matinada, remuntarem per les restes de la glacera Rebmann i
Tarzel, fins arribar a Stella Point a 5730 metres. D'aquest punt el camí remunta per la carena del cràter fins
al seu punt culminant a 5895 metres d'alçada, el punt més elevat de l'Àfrica. Des del cim baixarem directes
fins el campament Mweka a 3180 metres. De 10 a 12 hores en total, 1215 metres d'ascens i 2800 de
descens.
Tenda. (E, D, S).
Dia 8: Mweka hut, 3180m – Mweka Gate, 2100m.
En tres o 4 hores farem el còmode descens fins a l'entrada del parc a Mweka Gate a 2100 metres d'alçada.
D'aquí un transport privat ens durà fins a l'hotel de Moshi.
Hotel (E).
Dia 9: Moshi - Nairobi
Trasllat de Moshi fins a l'aeroport de Nairobi en transport privat, i vol de tornada a casa.
Hotel (E).
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