
 
Tanzânia - Escalada ao Topo do Kilimanjaro 

 

1° Dia - Chegada ao aeroporto de Kilimanjaro e traslado a Arusha 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kilimanjaro e traslado a Arusha a 1380 metros de altitude. Hospedagem no Hotel 
Mount Meru, um confortável hotel 5* com fácil acesso ao centro de Arusha e, no entanto em uma região calma da cidade. 
 
2° Dia - Visita ao vilarejo massai 
Hoje visitaremos um vilarejo massai não turístico que se situa a 2 horas de viagem de Arusha. Esta visita nos permitirá conhecer 
os hábitos singulares desta etnia, ver como vivem e visitar a pequena escola onde, querendo, podemos fazer doações de 
materiais escolares. Almoçaremos no vilarejo e no final da tarde voltaremos ao nosso hotel em Arusha. 
 
3° Dia - Trek ao acampamento Sekimba 
Primeiro dia de escalada - Distância caminhada - 7km, Subida acumulada - 620 metros, Descida acumulada 
- 15 metros 
Após o café da manhã, traslado à entrada do parque nacional na rota Rongai (2028 metros). Após nos registramos no parque 
iniciaremos nosso trekking com uma caminhada por uma floresta de pinheiros onde podem ser vistos macacos Colobus. 
Nossa caminhada será de aproximadamente 4 horas de duração até chegarmos ao acampamento Sekimba a 2642 metros de 
altitude. A partir de hoje, nossa acomodação será em barracas e comeremos em uma barraca refeitório com mesas e 
banquinhos. Também teremos dois banheiros com privadas portáteis e uma barraca chuveiro (exclusividade da Morgado 
Expedições no Kilimanjaro). 
 
4° Dia - Acampamento Sekimba - Caverna Kikelewa 
Segundo dia de escalada - Distância caminhada - 12km, Subida acumulada - 1150 metros, Descida 
acumulada - 140 metros 
Hoje caminharemos entre 6 a 7 horas ganhando 1000 metros de altitude até a caverna Kikelewa (3700 metros) onde 
acamparemos. Conforme formos ganhando altitude a paisagem dará lugar a uma vegetação mais rasteira e as nuvens, tão 
comuns nesta região em terras mais baixas, ficarão abaixo de nós e começaremos a ter vistas lindas do Kilimanjaro. 
 
5° Dia - Caverna Kikelewa - Mawenzi Tarn Hut 
Terceiro dia de escalada - Distância caminhada – 4km, Subida acumulada - 650 metros, Descida acumulada 
- 30 metros 
Hoje teremos um dia mais curto com aproximadamente 4 horas de caminhada até o Mawenzi Tarn Hut (4330 metros), de onde 
teremos magníficas vistas do Kilimanjaro e o Mount Mawenzi. Também veremos pela primeira vez a planta característica desta 
região, a Senecio Kilimajaris. 
 
6° Dia - Aclimatação no Mawenzi Tarn Hut 
Quarto dia de escalada - Distância caminhada - 3km Subida acumulada - 350 metros, Descida acumulada - 
350 metros 
Hoje, faremos uma caminhada de aclimatação e voltaremos a dormir no mesmo acampamento. Este é um dia importante, 
normalmente não incluído nos roteiros. Com este dia extra a 4330 metros aumentamos não só nossa chance de cume, mas 
também garantimos que faremos o cume nos sentindo bem, sem dores de cabeça e bem-dispostos. Subiremos as encostas 
do Mawenzi Peak com 5150 metros ganhando ao redor de 400 a 600 metros de altitude em relação ao nosso acampamento. 
Esta caminhada demorará ao redor de 4 a 5 horas. 
 
7° Dia - Mawenzi Tarn Hut - School Hut 
Quinto dia de escalada - Distância caminhada – 9km, Subida acumulada - 620 metros, Descida acumulada - 
200 metros 
Hoje ganharemos mais 420 metros em uma linda caminhada de 5 a 6 horas de duração até o School Hut (4750 metros). 
Descansaremos durante a tarde e iremos dormir às 18 horas após um bom jantar. Acordaremos às 23 horas, tomaremos o "café 
da manhã" e partiremos para o cume da África. 
 
8° Dia - School Hut - Cume - Horombo Hut 
Sexto dia de escalada - dia de cume - Distância caminhada - 22km, Subida acumulada - 1300 metros, 
Descida acumulada - 2300 metros 
Hoje é o tão esperado dia! Sairemos à meia noite rumo ao nosso objetivo, o topo da África! Conforme progredimos, nossa trilha 
irá se tornando cada vez mais íngreme até chegarmos ao Gilman's Point a 5685 metros de onde teremos um inesquecível 
nascer do sol ao lado dos campos nevados. Após um pequeno descanso, seguiremos pela borda da cratera até o Uhuru Peak, 
o verdadeiro cume do Kilimanjaro, a 5895 metros. Nossa subida ao cume da África demorará ao redor de 7 a 8 horas, mas cada 
passo valerá a pena pela vista que teremos lá de cima. Desceremos então por outras 6 horas e 2100 metros até o Horombo 
Hut. Esta descida será feita por uma outra rota, fazendo um trajeto circular. 
 
 
 
 



 
 
9° Dia - Horombo Hut - Arusha 
Sétimo dia de escalada - Distância caminhada – 21km, Subida acumulada - 25 metros, Descida acumulada - 
1840 metros 
Nosso último dia de caminhada nos levará, após 6 horas e 20 quilômetros, ao Marangu Gate onde nossa van nos estará 
esperando para levar-nos de volta a Arusha e ao nosso hotel. Apesar de estarmos sonhando com os confortos de nosso hotel 
nos deliciaremos com esta caminhada por entre a linda floresta equatorial da região do Kilimanjaro. 
 
10° Dia - Safari fotográfico no Tarangiri National Park 
É impossível perder a oportunidade de estar na Tanzânia e não fazer um safári fotográfico. Por isso a Morgado Expedições - 
ME oferece como fechamento desta maravilhosa expedição uma visita de um dia ao Tarangiri National Park. Este parque 
situado a duas horas de viagem de Arusha é habitat de zebras, girafas, hienas, búfalos e uma grande população de elefantes 
além de predadores como leões e leopardos.  
 
11° Dia - Arusha - Transfer Out 
Pela manhã, traslado ao aeroporto internacional de Kilimanjaro e fim dos serviços. 
 
“A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local." 
 
Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem.  

Cidadão brasileiro necessita de visto para entrar no país.  

Obrigatória a vacina de febre amarela (certificado internacional) para ingresso na Tanzânia, aplicada no mínimo com dez dias 
de antecedência da viagem. 

Não é necessário ser um atleta para fazer a Escalada do Kilimanjaro com saída no dia 29/05/18, mas, ter uma boa forma física 
é fundamental. Recomendamos um preparo físico de pelo menos seis meses para aqueles que são sedentários. 

Caminhadas, bicicleta e aparelhos como step nas academias são treinos efetivos para o que vamos enfrentar na trilha. 

De um modo geral os dias não são difíceis. O primeiro dia e terceiro dia serão de apenas com 3 a 4 horas de caminhada em um 
ritmo tranquilo. O segundo será um pouco mais difícil com ao redor de oito horas de caminhada (contando com paradas para 
comer e descansar) e o quarto, dia de aclimatação, será ao redor de 3 horas. O quinto e o sétimo dia serão em torno de seis 
horas. Mas, o dia do cume é um dia bastante duro pelo desnível vertical de 1140 metros e pela altitude que chegaremos: 5895 
metros. A aclimatação será bastante cuidadosa e o local de dormida não será a uma altitude extrema. 

Resumindo: recomenda-se uma boa forma física. 

Faixa etária: entre 15 a 70 anos. Mas, recomendamos que pessoas com mais de 50 anos visitem seu médico e que façam uma 
avaliação cardiológica antes de fazerem esta escalada. 

INCLUI:  
- Quatro noites de acomodação no Hotel Mount Meru em Arusha ou similar em quartos duplos com café da manhã; 
- Safari fotográfico no Tarangiri National Park com um dia de duração;  
- Visita ao vilarejo massai; 
- Barracas duplas durante o trekking; 
- Alimentação completa durante o trekking; 
- Equipe completa com guia da Morgado Expedições, guias locais (um guia local para cada 2 ou 3 clientes), carregadores e 
equipe de cozinha; 
- Barraca refeitório com mesa e banquinhos, barraca banheiro, barraca cozinha e barraca chuveiro;  
- Traslados do aeroporto internacional de Kilimanjaro a Arusha (caso a chegada seja na data de início da viagem), de Arusha ao 
começo da trilha, do fim da trilha a Arusha e de Arusha ao aeroporto (caso a partida seja na data de encerramento da viagem); 
- Ingresso ao parque nacional e demais taxas; 
- Os carregadores levarão até 15 quilos de bagagem por cliente e carregadores extras podem ser contratados caso haja 
necessidade (US 100 por carregador levando até 18 quilos). Esses quilos do carregador extra podem ser divididos entre dois ou 
mais clientes. 
 
NÃO INCLUI:  
- Alimentação em Arusha, a não ser os cafés da manhã; 
- Traslados do aeroporto internacional de Kilimanjaro a Arusha (caso a chegada não seja na data do início da viagem) e de 
Arusha ao aeroporto (caso a partida não seja na data de encerramento da viagem);  
- Gorjetas (recomendamos US$ 250, ver explicação nas Perguntas e Respostas); 
- Voos internacionais e taxas de embarque;  



 
- Visto de entrada na Tanzânia 
- Seguro Viagem não incluso. Ambiental pode oferecer diversas opções para estes tipos de serviços. 


