«На вершині Африки». Груповий тур до Танзанії з Ігорем Захаренком + сходження на
Кіліманджаро
14 днів – 5299 доларів
Київ – Кіліманджаро – Національний парк Нгоронгоро – Національний парк Тарангіре – Моші – Ворота
Марангу – Табір Мандара – Табір Хоромбо – Табір Кібо – пік Ухуру – табір Кібо – Табір Хоромбо – Ворота
Марангу – Моші – Кіліманджаро – Київ
У вартість входить
Міжнародний та внутрішній авіаперельоти- КиївКіліманджаро\Занзібар-Київ; Внутрішній переліт КіліманджароЗанзібар;
Зустріч у аеропортах Занзібара та Кіліманджаро;
Проживання за програмою;
Триразове комплексне харчування;
Усі трансфери за маршрутом;
Додаткові послуги.

У вартість не входить
Візовий збір до Танзанії; $ 50
Додаткове харчування;
Оренда особистого спорядження;
Чайові команді супроводу з людини після закінчення
сходження; $ 200-250 і після сафарі – $ 30-50
Альпіністська страховка.
Особисті витрати.

День 1 Київ
Виліт з Києва.
День 2 Кіліманджаро – Національний парк Нгоронгоро
Після прильоту в аеропорт Кіліманджаро зустріч з водієм-гідом і переїзд у Національний парк Нгоронгоро.
Сафарі всередині кратера. Обід-пікнік. Після сафарі виїзд із кратера та розміщення в готелі Ngorongoro
Farm House Lodge. Вечеря і відпочинок.
День 3 Національний парк Нгоронгоро – Національний парк Тарангіре – Моші
Сніданок. Переїзд у Національний парк Тарангіре. Сафарі по парку. Обід-пікнік. Після сафарі переїзд
у Моші. Заселення в готель.
День 4 Підйом від воріт Марангу до табору Мандара
Зранку до Вашого готелю приїде гід з командою супроводу, познайомиться з Вами і проведе короткий
брифінг, після чого на Вас чекає переїзд до східного входу в Національний парк Кіліманджаро – до воріт
Марангу (1860 м). Після нетривалої процедури отримання дозволу на відвідування парку і реєстрації в
рятувальній службі, група почне сходження до табору Мандара (2700 м). Зміна висот: ворота Марангу (1860
м) – табір Мандара (2700 м).Дистанція трекінгу: 11 км.Час трекінгу: 5-7 годин.
День 5 Підйом від табору Мандара до табору Хоромбо
Сніданок. Підйом від табору Мандара до табору Хоромбо. Підйом від табору Мандара до табору
Хоромбо. Зміна висот: табір Мандара (2700 м) – табір Хоромбо (3720 м).
Дистанція трекінгу: 12 км.Час трекінгу: 6-7 годин.
Акліматизаційний вихід. Зміна висот: табір Хоромбо (3720 м) – ключова точка на шляху до табору Кібо (3920
м).Дистанція трекінгу: 2 км.Час трекінгу: 1-2 години.
День 6 Акліматизаційний день у таборі Хоромбо
Сніданок. Акліматизаційний вихід:Зміна висот: Табір Хоромбо (3720 м) – ключова точка на шляху до табору
Кібо (4500 м).Дистанція трекінгу: 5-8 км.Час трекінгу: 3-4 години.
День 7 Підйом від табору Хоромбо до табору Кібо
У цей день відразу після сніданку Вам належить зробити перехід до штурмового табору Кібо (4700 м). Зміна
висот: табір Хоромбо (3720 м) – табір Кібо (4700 м).Дистанція трекінгу: 10 км.Час трекінгу: 7-8 годин.
День 8 Штурм піка Ухуру та спуск до табору Хоромбо
Нічний вихід з табору Кібо (4700 м) і початок сходження на вершину Кіліманджаро – пік Ухуру(5895 м). Далі
передбачено повернення в табір Кібо, де на Вас чекає двогодинний відпочинок, після чого Ви продовжите
спуск до табору Хоромбо (3720 м).Зміна висот: табір Кібо (4700 м) – пік Ухуру (5895 м) – табір Хоромбо (3720
м).Дистанція трекінгу: 16 км.Час трекінгу: 9-12 годин.
День 9 Спуск від табору Хоромбо до воріт Марангу
Гарячий сніданок і спуск по вже відомому Вам маршруту, через табір Мандара до виходу з Національного
парку Кіліманджаро – до воріт Марангу (1860 м).Спустившись, команда збереться, щоб привітати Вас, після
чого можна буде залишити свої враження про сходження в загальному журналі.Далі відбудеться вручення
пам'ятних сертифікатів і трансфер у готель.Зміна висот: табір Хоромбо (3720 м) – ворота Марангу (1860
м).Дистанція трекінгу: 21 км.Час трекінгу: 5-7 годин.
День 10 Занзібар
Після сніданку виселення з готелю трансфер до аеропорту для перельоту на Занзібар.Трансфер до готелю.
Відпочинок на березі океану.

День 11-12 Занзібар
Відпочинок на березі океану.
День 13 Занзібар – Київ
Трансфер до аеропорту. Переліт до Києва
День 14 Київ
Приліт до Києва.
Додаткова інформація
*У програмі можливі незначні зміни.
Проживання за програмою:
Розміщення в готелі 3* до сходження (включено сніданок, розміщення у двомісних номерах);
Проживання у будиночках за маршрутом сходження;
Розміщення в готелі 3* після сходження (включено сніданок, розміщення у двомісних номерах)
Проживання в готелі на першій лінії на Занзібарі на базі сніданків.
Харчування, що входить у вартість:
Триразове комплексне харчування. У меню входять різні супи, гарніри, кілька видів м'яса і риби, свіжі фрукти
й овочі, за бажанням клієнтів доступні варіанти вегетаріанської їжі.
Додаткові послуги, що входять у вартість:
Сафарі в національних парках Нгоронгоро і Тарангіре та проживання в лоджі Ngorongoro Farm House Lodge
на базі триразового харчування;
Трансфер до точки початку сходження;
Професійна команда супроводу. Всі гіди мають сертифікати «Wilderness First Responder», «Wilderness First
Aid», досвід сходження більше 7 років. На кожного з учасників сходження передбачено по одному портеру
(може нести до 15 кг);
Дозволи для відвідування Національного парку Кіліманджаро на період сходження;
Послуги рятувальної служби Національного парку Кіліманджаро;
Екологічний збір Національного парку;
Теплі та комфортні матраци;
Кисневі системи й оксиметри;
Медична аптечка;
Спорядження групи (намет з харчуванням, стіл, стільці, посуд і столові прилади);
Зустріч групи при виході з Національного парку і трансфер у готель;
Сертифікати міжнародного зразка про сходження.

