
 
 

ЕКСКУРЗИЯ ДО КИЛИМАНДЖАРО - ИЗКАЧВАНЕ 
 

ПРОГРАМА: 

 
Ден 1 
07:00 – 09:00 Полет София – Амстердам  
10:20 – 19:45 Полет Амстердам – Килиманджаро  
Трансфер до хижа Mountain Inn. Предварителна инструкция за изкачването. Вечеря и нощувка 
 
Ден 2 
Трансфер до входа на Националния парк Килиманджаро (Марангу гейт)  за първия етап от 
изкачването. 3-4 часов преход до хижа Мандара ( 2750 м.). Нощувка в хижа Мандара. 
  
Ден 3 

Изкачването продължава през пътеки и тревисти хълмове до хижа Хоромбо ( 3700 м.). 
Преход около 5 –7   
часа. Нощувка в хижа Хоромбо. 
  
Ден 4 
Престой в хижа Хоромбо с цел аклиматизация и привикване на организма с големите 
надморски височини. 
  
Ден 5 
Прекосяване на седловината между Кибо и Мавензи до хижа Кибо ( 4700 м.). Преход около 5 –7 
часа. Нощувка в Хижа Кибо. 
  
Ден 6 
Рано сутринта изкачване по стръмни сипеи до местността Gilman’s Point ( 5681 м.), 
разположена на ръба на кратера , посрещане на изгрева. Изкачване до най-високата точка на 
Африка – връх Ухуру (5 896 м). Изкачването от хижа Кибо до върха отнема около 8 часа. 
Слизане до хижа Хоромбо ( отнема 4 – 6 часа ). Нощувка в хижа Хоромбо. 
  
Ден 7 
Слизане до Марангу гейт (преход около 5 –7 часа ). Трансфер до хижа Mountain Inn. Вечеря и 
нощувка. 
 
Ден 8 
Закуска. Трансфер до Аруша. Свободна програмa. 
20:40 – 07:11 Полет Килиманджаро – Амстердам. 
 
Ден 9 

07:11 - Кацане в Амстердам   
10:30 – 14:10 Полет Амстердам – София 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ: 
*самолетен билет София – Амстердам – Килиманджаро – Амстердам – София; 
*медицинска застраховка за целия периода на пътуването; 
*виза за Танзания; 



*входни билети и такси за всички посещавани паркове и резервати; 
*2 нощувки в хижа Mountain Inn на база закуска, обяд и вечеря; 
*3 нощувки в хижа Хоромбо на база закуска, обяд и вечеря; 
*1 нощувка в хижа Мандара на база закуска, обяд и вечеря; 
*1 нощувка в хижа Кибо на база закуска, обяд и вечеря; 
*всички трансфери по програмата; 
*местни водачи по време на изкачването на върха и сафарито; 
*носачи за багажа по време на изкачването на върха; 
*водач на групата от България. 
 
Допълнителна полезна информация за преходите в Килиманджаро: 
-Сезони и климатични условия 
Най – подходящото време да се посети Танзания е през сухия сезон, особено след като 
дъждовете тъкмо са спрели и растителността е сочна и зелена. В източна Африка има два 
дъждовни сезона: дългият, който нормално започва в края на март и продължава до началото 
на юни и късият, който е от октомври до ноември. Дъждовните сезони са месеците, когато 
може да се очаква да вали, за разлика от сухите, когато това е необичайно, но това не означава, 
че вали през цялото време. Често в планините става много хлъзгаво заради дъжда и снега и 
това може да се окаже проблем по някои от пътищата към върха. Сухите месеци от юни до 
септември и от декември до февруари се смятат за най – подходящи за преходите. 
  
-Температурите 
Тъй като Килиманджаро се намира само на 3 градуса южно от Екватора, надморската 
височина е основния фактор, който определя температурата по време на изкачването. През 
деня в ниските части на планината е приятно топло, дори горещо, като винаги е възможно 
внезапно да завали в следобедите. След като слънцето залезе температурите се понижават и с 
напредване на изкачването падат дори под нулата. От голямо значение са топлите дрехи и 
дебелите спални чували. 
  
-Надморска височина 
Въпреки че хиляди туристи успешно достигат Gillman,sPoint или връх Ухуру всяка година без 
особени затруднения, много други не успяват заради височинна болетст, която се причинява 
от понижаването на атмосферното налягане и понижаването на концентрацията на кислород 
във въздуха. За да се избегне това е необходимо аклиматизацията да става с бавно и сигурни 
изкачване, и дори да сте здрав, не трябва да бързате да изкачите връх Килиманджаро. Затова 
и в програмата е предвидена една нощувка на 3 700 м. надморска височина, за да се намали 
риска от височинна болест. 
  
Препоръчителна екипировка и дрехи за изкачването: 
·        Топло, непропускащо вятъра, яке с качулка 
·        Топъл спален чувал* 
·        Водонепромокаемо яке и плътни панталони 
·        Бутилка за вода (1 или 2 литра) 
·        Панталони, ризи, пуловер за преходи 
·        Пособия за пречистване на вода – таблетки и филтри 
·        Топло белъо 
·        Тоалетни пособия, хавлия, тоалетна хартия 
·        Чорапи удобни за ходене/преходи 
·        Аптечка за първа помощ( трябва да съдържа лейкопласт, таблетки за 
главоболие,слънцезащитен крем, крем за устни, персонални медикаменти) 
·        Добри и удобни ботуши за ходене 
·        Фенерче с допълнителни батерии 
·        Удобни маратонки/гуменки (за използване вечерно време по време на почивките) 
·        Слънчеви очила 
·        Гети 
·        Щеки (за преходи) 
·        Топли ръкавици 
·        Раница 



·        Шапка с козирка за слънцето 
·        Топла шапка или маска/чорап за глава 
·        Шал 
  
* Препоръчително е туристите сами да си носят свои собствени спални чували, защото 
наличните може да не са достатъчно топли. Необходим е спален чувал, подходящ за всички 
сезони. 
  
Съвети за пътуващите: 
Добре е раниците да бъдат опаковани в найлонови чанти и съдържанието на раницата да бъде 
опаковано в по – малки найлонови чантички. Съветваме ви да имате и малка непромокаема 
чанта, в която да сложите дъждобран, фотоапарат и други лични пособия. 
Много добра идея е да използвате дъждобран/пончо, което покрива цялото ви тяло и чантата 
с дневните ви принадлежности, като ги запазва сухи дори и да вали. 


