Machame-ruten går op ad den vestlige breche, og passerer nogle af Kilimanjaros mere interessante områder.
Herunder bl.a. Cloud Forest på de sydvestlige skråninger, det tørre og støvede Shira Plateau, Rebmann
gletsjeren og det månelandskabslignende område nær Barafu Camp.
Machame-ruten byder dog også på et alternativ, hvor man i stedet for at vandre ad den længere Barafu-rute,
vandrer ad den vestlige breche fra Lawa Tower på den vestlige side af Kibo, og overnatter i Crater Camp inden
den endelige opstigning ad kraterets sydlige randkant.
Alternativet gør turen kortere, men ikke nemmere. Hvorfor Machame-ruten, traditionelt set, er minimum 6
dage. Hvilken øger akklimatiserings-graden og chancen for at nå toppen. Flere og flere vælger dog alligevel at
tilføje en ekstra dag, for at være sikre på ikke at måtte opgive.
Følgende er et typisk 6-dages program, for denne den sammenlagt 40,16 km lange rute, hvor ruten følger sin
traditionelle vej ad Barafu-ruten. Vælger man at benytte den alternative rute, er ruten 36,7 km.
De der forlænger ruten med en 7-ende dag, vil oftest tilbringe en ekstra nat i Karanga i stedet for at fortsætte
til Barafu Camp på dag 4.

Tlf. 70262523 I info@tanventuretours.dk I www.tanventuretours.dk
Rejsegarantifonden reg.nr. 2689

Dag 1: Machame Gate (1.811 m/5.942 ft) til Machame Camp (3.021 m/9.911 ft.).
Distance 10,75 km/6,7 miles
Højde +1.210 m/+3.969 ft
Den første dag går vandringen op gennem den karakteristiske skæglav-begroede skov på de lavere sydlige
skråninger. I løbet af dagen er der både mulighed for at nyde den for området særegne fauna, såvel som
mulighed for at støde på både colobusaber, blå aber og andre af skovens skabninger.
Dagen ender på Machame Camp i den øvre grænse af skoven, med udsigt over trætoppene og lavlandet.

Dag 2: Machame Camp til Shira Cave Campsite (3.839 m/12.595 ft)
Distance 5,3 km/3,3 miles
Højde +818 m/+2.684 ft
Igen byder dagen på en stejl vandring. Efterhånden som skoven lades bagud, ændrer sceneriet karakter til
varmt og fugtigt hede-miljø.
Ret tidligt på dagen vil første blik mod Kibo være muligt. Samtidigt vil det være muligt, at se Mount Meru mod
vest. Efter frokost vil man nå Shira plateauet, hvor ruten flader ud til Shira Cave Campsite. Dagens mål.
Shira Cave Campsite ligger smukt, med udsigt op ad Shira plateauet mod Kipo, og med en vestlig udsigt til den
liden kendte tredje højdetop Johnsell Point.

Dag 3: Shira Cave til Barranco Camp (3.986 m/13.077 ft)
Distance 10,75 km/6,7 miles
Højde +147 m/+482 ft
Morgenen starter med en lang østlig krydsning af Shira plateauet mod Kipo. Det er en lang, men billedskøn tur,
med Kipo ret forude. Mange betegner denne strækning som deres favorit på ruten.
Frokosten nydes i nærheden af Lava Tower, for foden af Kipo i små 4.500 meters højde (14.764 ft). Der fra går
turen stejlt nedad til Barranco Camp. Vel nok den smukke campsite på turen, beliggende midt i en senecio-lund
konfronterende tæt under Kipos skygge.

Dag 4: Barranco Camp til Barafu Huts (4.662 m/15.295 ft)
via Karanga Valley Camp (4.034 m/13.235 ft)
Distance 8,5 km/5,3 miles
Højde +676 m/+2.218 ft
Fra morgenstunden konfronteres man med Barranco væggen. Godt en times ufremkommelig klatring, ad små
stier mellem store sten. På toppen af væggen, flader ruten dog ud og bliver mere nænsom mod Karanga Valley,
hvor man nyder frokosten mellem malachite solfuglene der flyver fra blomst til blomst. (Har man valgt en
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ekstra dag på ruten til akklimatisering, ville man på den anden side af dalen efter en kort men stejl opstigning
fra Karanga bækken, slå lejr for natten på Karanga Valley Camp.)
Efter frokost fortsætter turen godt tre timer af Kipos sydlige skråning, gennem et nærmest månelignende og
goldt landskab, til Barafu Camp på Kipos sydøstlige fod.
Her gælder det nu om at få hvilet godt ud, og komme tidligt i seng så man er klar til nattens udfordringer.

Nat 4: Barafu Camp til Uhuru Peak (5.895 m/19.341 ft)
Distance 4,86 km/3 miles
Højde +1.233 m/+4.046
Omkring midnat begynder den sidste seje vandring mod toppen af Kipo til Uhuru Peak på Kibos sydlige rand.
Ruten går over Hans Meyer Cave og Gillman’s Point. Man hviler ved Gillman’s Point, som blandt guides
defineres som det afgørende punkt mellem succes eller fiasko, da en fjerdedel af Kilimanjaros bestigere her
udviser tidlige syptomer på begyndende højdesyge. Derfor er det vigtigt at informere guiden løbende, så
guiden hele tiden kan vurdere ens situation og risikoen.
Fra Stella Point ændrer ruten mod Uhuru Peak sig drastisk og bliver langt mere overkommelig. Turen mod
Uhuru fra Stella Point tager ca. 45 min., og passerer Kibos gletsjere med udsigt til krateret.
Hvis det lykkes at nå Uhuru Peak, er det omkring solopgangstid. Guiden vurderer her hvor længe man kan blive
på toppen, ud fra faktorer som vejr og bestigernes tilstand.

Dag 5: Uhuru Peak til Mweka Camp (3.106 m/10.190 ft)
Distance 11,5 km/7,15 miles
Højde -2.789 m/-9.151 ft
Fra Uhuru Peak går nedstigningen tilbage over Stella Point, hvorfra guiden måske vælger en anden rute ned,
end den opstigningen gik af.
Tilbage i Barafu Camp er der mulighed for at hvile en times tid over morgenmaden, inden turen fortsætter mod
Mweka Huts. Man skulle gerne nå Mweka Huts omkring kl. 16 (4 pm), efter at have været i gang i ca. 16 timer.
Hvis guiden vurderer at der skal sparres lidt på ankler og knæ, kan guiden eventuelt beslutte overnatning ved
Millennium Hut i stedet.

Dag 6: Mweka Camp til Mweka Gate (1.633 m/5.358 ft)
Distance 9,1 km/5,66 miles
Højde -1.473 m/-4.832 ft
Der er kun et par timers vandring fra Mweka Camp til Mweka Gate. Ved Mweka Gate vil de som nåede toppen,
modtage et certifikat der dokumenterer bestigningen.
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