KILIMANDŻARO

Kraj: Tanzania
Liczba dni: 9
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/61/
Coś dla zdobywców i nie tylko. Jeden ze szczytów Korony Ziemi, pieszczotliwie nazywany "Kili", to dobre wyzwanie
dla każdego, kto pragnie przekroczyć własne granice. By wziąć udział w wyprawie na Kilimandżaro, nie musisz być
alpinistą!

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU DO TANZANII
1. Przedstawienie certyﬁkatu pełnego szczepienia lub negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego nie
wcześniej niż 72h przed wylotem do Tanzanii
2. Przedstawienie wpisu o szczepieniu przeciwko żółtej febrze w Międzynarodowej Książeczce Szczepień

1-2 DZIEŃ - PRZYJAZD DO MOSHI
Wylot z Polski i lądowanie w Tanzanii na lotnisku Kilimandżaro kolejnego dnia rano. Przejazd do Moshi,
zakwaterowanie w hotelu.

Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!

3 DZIEŃ - ROZPOCZĘCIE TREKKINGU - SCHRONISKO LANDARA HUT 2740M N.P.M.
Rano wyjazd z Moshi, przejazd do bram Parku Narodowego Kilimandżaro (1830 m), ewentualnie uzupełnienie
ekwipunku i podejście do schroniska Landara Hut (2740 m). Czeka nas 3-4 godzinny spacer dobrze
przygotowaną, łatwą trasą.

4 DZIEŃ - PODEJŚCIE DO BAZY HOROMBO 3780M N.P.M.
Podejście do bazy Horombo znajdującej się na wysokości 3780 m. Przewyższenie tego dnia – 1000 m, czas marszu
6-8 godzin.

5 DZIEŃ - DZIEŃ NA AKLIMATYZACJĘ - HOROMBO
Aklimatyzacja: po śniadaniu wyjście z bazy Horombo, podejście na 4100 m i powrót na 3720 m n.p.m, czas marszu
4-5 godzin.

6 DZIEŃ - PODEJŚCIE DO BAZY KIBO 4703M N.P.M.
Podejście do bazy Kibo (4703 m), z przerwą na lunch (piknik). Przewyższenie tego dnia: 1000 m, czas podejścia
około 6-8 godzin.

7 DZIEŃ - WEJŚCIE NA SZCZYT UHURU PEAK 5895M N.P.M.
Atak szczytowy. Pobudka około północy, podejście pod stożek Kibo i dalej na Gilmans Point (5685 m), leżący na
krawędzi krateru. Dla tych, którzy mają jeszcze siły podejście na Uhuru Peak (5895 m). Zejście do bazy Horombo
(3720 m). Czas marszu 10-15 godzin.
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8 DZIEŃ - ZEJŚCIE - MOSHI
Zejście do bramy Parku Narodowego Kilimandżaro, po drodze przerwa na obiad w Mandara Hut. Czas marszu 5-7
godzin. Transfer do Moshi, odpoczynek w hotelu.

9-10 DZIEŃ - WYLOT I PRZYLOT DO POLSKI
Transfer na lotnisko, wylot i przylot do Polski (możliwy przylot tego samego dnia co wylot, w zależności od rozkładu
lotów).

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT:
bilet lotniczy Warszawa – Kilimandżaro (Tanzania) – Warszawa
transfery z/na lotnisko w Tanzanii
ZAKWATEROWANIE:
2 noclegi w hotelu w Moshi (pokoje 2-os. z łazienkami)
noclegi w drewnianych wieloosobowych domkach podczas trekkingu
WYŻYWIENIE:
śniadania w hotelu
3 posiłki dziennie + woda podczas trekkingu
POZOSTAŁE:
usługi tragarzy
opieka pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
ubezpieczenie od sportów ekstremalnych
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
kosztu wizy: 50 USD (płatne po przylocie na lotnisku)
napiwków podczas trekkingu (łączna kwota napiwku dla przewodnika, kucharza i tragarzy: ok. 350
USD od wspinacza, zgodnie z wytycznymi władz parku narodowego)
2 obiadokolacji podczas pobytu w Moshi: ok. 15-20 USD/os. dziennie
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26
PLN/os.
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