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A Kilimandzsáró felfedezése Rudi Stangl-al 
MARANGU útvonal, 2 akklimatizációs nappal, 

 
Utazás időpontja: 2023.01.30-02.09. 

Résztvevők: Hervis Csoport 
  

 
  
      

Ezen a Kilimandzsáró kalandon Rudi Stangl lesz a túravezető, aki több mint 135 alkalommal járt már a 
Kilimandzsárón, a normál, Marangu útvonalon. A Marangu és a többi útvonal között a legnagyobb különbség 
az útvonal hossza és komfortfokozata. Miért a Marangu útvonal? Ezen az útvonalon kis, 4 és 6 ágyas, 
skandináv stílusú faházakban lesz a szállás, amelyek legfeljebb 100 fő befogadására képesek. A hálóhelyeket 
előre le kell foglalni, ezért ezen az útvonalon a hegyi túrázók száma korlátozott. A többi útvonalon (pl 
Machame útvonal) nincs kunyhó, az éjszakákat sátorban kell tölteni, emiatt a hegymászók száma nincs 
korlátozva és viszonylag sok hegyi turista találkozhat egyes fordulópontokon. A Marangu egy nagyon sík és 
gyönyörű túraútvonal, amely az első két napon az esőerdőn keresztül vezet, majd a fenyőkön és a sivatagi 
tájakon át folytatódik a gleccserzónáig és az 5895 méteres csúcsig. 
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Kilimandzsáró utazási program: 
 
2023. január 30. - 1. nap (Hétfő): Repülés Tanzániába 
Indulás Bécsből. (Kérésre más repülőtérről). A repülési idő és útvonal a légitársaságtól függ. Az éjszakát a 
repülőgépen töltjük. 
 
2023. január 31. - 2. nap (Kedd): Érkezés Tanzániába, transzfer Maranguba 
Érkezés a Kilimandzsáró Repülőtérre. (Érkezési idő a légitársaságtól függ.) Útlevél- és 
poggyászellenőrzés után transzfer (1,5 óra) a Marangu-i szállodába, ami már 1700 méteren található. 
Vacsora. 
 
2023. február 1. - 3. nap (Szerda): Transzfer a Marangu-kapuhoz és túra a Mandara kunyhókhoz 
A Marangu-kaputól (1800 m) a formalitások után elkezdődik a Kilimandzsáró (Kibo) mászás. A túra 
általában dél körül kezdődik, könnyed túrával az esőerdőn keresztül. Kb. 4-5 óra múlva (8 km távolság) 
elérjük a Mandara kunyhókat (2680m), ahol az első éjszakát töltjük. Rövid kirándulás (kb. 25 perc) a 
Maundi kráterhez, időjárástól függően, közvetlenül napnyugta előtt (19:00), vagy másnap napkelte előtt 
(6:30), csodás kilátással a Kibo-ra. Szünet uzsonnával, vacsorával. 
 
2023. február 2. - 4. nap (Csütörtök): Túra a Horombo kunyhókhoz 
Reggeli után az aznapi szakasz több, mint 11 km-en (kb 6 óra sétaidő) át vezet a 3730 méteren fekvő 
Horombo kunyhókhoz. A túra első szakasza (kb 1 óra) még a dzsungelen keresztül vezet, majd a 
növényzet egyre ritkább lesz. 6-7 óra séta után elérjük a Horombo kunyhókat és itt pihenünk, 
uzsonnázunk, vacsorázunk. 
 
2023. február 3. - 5. nap (Péntek): Akklimatizációs- és pihenőnap 
A pihenőnapon lehetőség van csatlakozni egy 3-4 órás túrához a Mawenzi bejáratához (4230 m). Ha 
reggel 9:30-kor kezdjük ezt a túrát, akkor 14 órára visszaérkezünk a Horombo kunyhókhoz. Reggeli, 
ebéd, vacsora. 
 
2023. február 4. - 6. nap (Szombat): Második akklimatizációs nap és túra a Tarn kunyhóba 
Reggeli után a Mawenzi-nyergen át a 4200 méteren fekvő Tarn kunyhókhoz indulunk, amely kb 4-5 óra 
alatt elérhető. A tábor felé vezető úton elhaladunk a Zebra-sziklák mellett (4000 m), ahol egy kis pihenőt 
tartunk. Egy rövid, meredekebb emelkedő után ismét sík terepen megyünk tovább, majd egy kisebb 
ereszkedés következik, ami után elérjük a kísérőcsapatunk által már felállított táborunkat (kb 4300 m). 
Éjszaka itt táborozunk. Szünet uzsonnával, szállás sátortáborban, vacsora. 
 
2023. február 5. - 7. nap (Vasárnap): Túra a Kibo kunyhóhoz 
Reggeli után egy kissé kopár tájon át indulunk tovább a 10 km-re lévő Kibo kunyhóhoz, amely 6-7 óra 
alatt elérhető. Félúton megérkezünk a Kibo-sivatagba, ami 3 óra alatt szelhető át, majd egy rövid, 
meredek emelkedő után érünk a Kibo kunyhóhoz (4700 m). Éjszaka itt táborozunk le és pihenünk a 
másnapi csúcsmászás előtt. Pihenő uzsonnával, vacsorával. 
 
2023. február 6. - 8. nap (Hétfő): Hegycsúcs meghódítása és visszatérés a Horombo kunyhókhoz 
A túra éjfélkor veszi kezdetét. Egy könnyű reggeli után 12-12:30-ig el kell érni a csúcsot mindenkinek. Az 
első óra viszonylag sík terepen vezet az 5200 méteren lévő Hans Meyer barlanghoz, ahol tartunk egy kis 
szünetet teával. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő tempót, lépés- és légzésritmust a felfelé 
vezető úton Rudival, a vezetőnkkel (ez a sikerünk titka). Ezen múlik az is, hogy 5-5,5 óra alatt elérjük a 
Gilman's Point-ot (5681 m). A Gilman's Point-tól az Uhuru-csúcsig még 1-1,5 órás gyaloglás vár majd 
ránk. Az első 45 perc sík terepen, a kráter széle mentén halad, az utolsó 1 órában lesz ismét meredekebb 
a terep. Az 5895 méteres csúcs meghódításának jutalma általában a csodálatos afrikai kilátás. A csúcson 
való tartózkodásra kb 20 percet javaslunk, hogy ne kelljen utána rohanni a Kibo kunyhókhoz és a 
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visszafele vezető úton gyakrabban legyen lehetőség pihenni. A Kibo kunyhónál, ahová már délelőtt vissza 
lehet jutni, van lehetőség egy ebédszünetet tartani, de 13:30-kor érdemes visszaindulni a Horombo 
kunyhóhoz, ahová 16 óra körül lehet elérni. 
 
2023. február 7. - 9. nap (Kedd): Túra a Marangu Nemzeti Park kapujához és transzfer a Marangu-i 
szállodába 
8 órakor, reggeli után indulunk a Marangu kapuhoz. A Mandara kunyhóban tartunk egy kis szünetet egy 
kis falatozással, hogy megerősítsük és felfrissítsük magunkat a hátralévő útra a dzsungelben. A kaput 
14:30 körül érjük el. Elintézzük a szükséges formalitásokat, majd tovább indulunk és végül transzferrel 
megyünk a Marangu-i szállodába. Közös záróbulit tartunk a segítőkkel és az idegenvezetőkkel 
(borravaló), vacsora. 
 
2023. február 9. - 10. nap (Szerda): Transzfer a Kilimandzsáró repülőtérre és hazautazás 
Repülési idők és átszállási pontok a légitársaságtól függően.  
 
2023. február 10. - 11. nap (Csütörtök): Érkezés Bécsbe vagy kérésre más repülőtérre 
Érkezés Bécsbe 
 
A változtatás jogát fenntartjuk! 
 
 
 
(*)  
Minimális létszám: 10 fő, egyágyas szoba felár 70 EUR / fő.FIGYELEM! Tanzániába történő beutazáshoz 
sárgaláz oltás (nemzetközi oltási kártya) ajánlott! Az útlevélnek induláskor legalább 6 hónapig 
érvényesnek kell lennie! 
 
Szolgáltatások:  
Bécs – Kilimandzsáró Repülőtér – Bécs járat turistaosztályon, 25 kg-os poggyásszal, de más indulási 
pontok is lehetségesek! Transzfer privát transzferbusszal Marangu-ba/Tanzániába 
1 éjszaka Marangu-i szállodában, félpanziós ellátással, a mászás előtt és után 
7 napos Kilimandzsáró-mászás (a Marangu útvonalon keresztül, 2 napos akklimatizációval) 
Nemzeti Park és kunyhók díjai 
Tapasztalt kilimandzsárói idegenvezető, segítő- és főzőcsapattal 
Teljes ellátás plusz csomagolt ebéd a hegyen 
Transzfer a Kilimandzsáró Nemzeti Parkba és vissza a Marangu-i szállodába 
Transzfer a Kilimandzsáró Repülőtérre 
Optimális felkészülés: Utazási eligazítás Rudi Stangl-al körülbelül 1 hónapig (online vagy a Hervisnél) 
Személyes utazási kíséret Rudi Stangl-től, 10 személyes túrákhoz *** 
Élő követési lehetőség a Kilimandzsáró túra során 
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Extrák (saját költség):  
E-vízum költsége Tanzániába, 50 USD/fő 
Utasbiztosítás - teljes körű védelmet ajánlunk az Europäische Reiseversicherungtól 200 EUR/főért 
(lemondási és utazási biztosítás) 
Italok (beleértve a záróbulit az összes idegenvezetővel és segítőkkel a szállodában 20 €) 
Borravaló a támogató csapatnak a Kilimandzsárón (kötelező, személyenként 150 €) 
Kedvezményes parkolási utalvány a bécsi repülőtérre, C parkolóban - 2 hét 120 € 
 
A résztvevők névsorát az útlevéladatokkal együtt legalább 6 héttel az indulás előtt meg kell adni! 
 
Élmény- és kalandtúrák 
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy "Élmény & Kaland" jelszavakkal bonyolítunk le utazásokat, de a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a természetben mindig adódhatnak veszélyes helyzetek, amiket minden 
odafigyelés ellenére sem tudunk 100%-osan kizárni. Ilyen veszélyes helyzet lehet például az időjárás 
hirtelen változása, lezuhanó sziklák, árvizek, a különféle szabadtéri sporttevékenységek során szerzett 
sérülések, a szervezet alkalmazkodási nehézségei a hegyek ritkább levegőjéhez. 
 
Információ és foglalás:: el mundo Reisebüro GmbH in Graz  www.elmundo.at;  
 
Információk és videók a Kibo túrákról itt érhetőek el:: www.kilimanjarotv.at   ,  www.kilimanjaro.at 
 
A REPÜLÉSI NAPOK ÉS IDŐK, ILLETVE A PROGRAMBAN FELSOROLT SZOLGÁLTATÁSOK RAJTUNK KÍVÜLI ÁLLÓ OKOK MIATTI MÓDOSULÁSAIRA (PL. 
REPÜLÉSI TERVEK VÁLTOZÁSA, HELYSZÍNI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA, STB.) AZ AUSZTRIAI UTAZÁSI IRODA SZÖVETSÉG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEINEK 
LEGÚJABB VÁLTOZATA ÉRVÉNYES! 
 
 
2022. februári árak - a változtatás és az esetleges hibák jogát fenntartjuk!  
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