
 

 
PRAKTISK INFO OM KILIMANJARO BESTIGNING 
 

 
 
VELKOMMEN TIL KILIMANJARO BESTIGNING I TANZANIA  
Africa Tours byder dig velkommen til Tanzania og bestigning af Kilimanjaro – Afrikas Tag, hvor vi med disse 
praktiske informationer, vil gøre dig helt klar til rejsen. Vi vil bede dig om at læse disse sider grundigt 
igennem og naturligvis kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi henviser desuden til relevante myndigheder 
og hjemmesider for flere informationer. Disse informationer opdateres konstant, men finder du ting, du 
mener der bør ændres, så lad os det venligst vide.  
 

VACCINATION 

Vi råder til, at du kontakter en speciallæge, din praktiserende læge eller en autoriseret vaccinationsklinik. 
På www.vaccination.dk eller på www.sikkerrejse.dk  kan du læse yderligere om vaccinationer for rejser til 
Tanzania. Skal du efter ophold i Tanzania fortsætte til f.eks. Kenya eller Seychellerne, så er gul feber 
vaccination påkrævet. 
 

FORSIKRINGER 
Som dansk statsborger er du ikke dækket af det gule sygesikringskort ved rejser udenfor Europa. Det er 
afgørende vigtigt, at du tegner en rejseforsikring, så du er dækket, hvis uheldet er ude. Vi samarbejder med 
Gouda Rejseforsikring og rådgiver gerne omkring valg af forsikringer. Rejseforsikring kan tegnes helt frem til 
afrejse. Beløbet skal være registreret som indbetalt inden afrejse for at du er dækket. Det er også muligt at 
tegne en afbestillingsforsikring for rejsen. Denne dækker ved akut opstået sygdom i egen hjemmeboende 
eller nærmeste familie, eller ved dødsfald i nærmeste familie. Afbestillingsforsikringen skal være tegnet, så 
den kan betales samtidigt med rejsens depositum for at den dækker.  
For at kunne tegne forsikring skal du oplyse navn, adresse samt cpr-nummer til os.  
 

FLYBILLETTER  
Det er vigtigt, at de navne der står på din faktura og på flybilletterne er 100 % identiske med dem der står i 
dit pas. Mellemnavne kan udelades. Æ, Ø og Å findes ikke i det engelske alfabet og omskrives således: Æ = 
ae, Ø = oe og Å = aa. Er der fejl, kan det i værste fald betyde, at du/I afvises i lufthavnen eller at  
 

http://www.vaccination.dk/
http://www.sikkerrejse.dk/


 

 
 
 
flybilletterne skal ændres. Dette kan nemt koste en ekstraregning  på flere tusinde kroner pr. billet.  
 
Vi fremsender flybilletterne i en e-mail ca. 14 dage før afrejsen. Det er tiderne på flybilletten, der er 
gældende. Rejseplanen og tiderne i programmet er kun vejledende. 
 
Da ændringer kan forekomme med kort varsel evt. på grund af vejrforhold i Europa, er det en god  
ide at holde sig opdateret, f.eks. via tekst-tv og flyselskabets hjemmeside.  
 
Bemærk! Alle tider på flybilletten er lokale tider.  
 
På rejseplanen/itinerary, finder du nederst en bookingkode – en sekscifret ”kode” af bogstaver og tal.  
På flyselskabets hjemmeside kan denne kode indtastes sammen med dit efternavn. Herefter vil du finde en 
online oversigt på dine flyvninger og diverse anden information. Samme sted finder du en QR kode. Hvis du 
har en smartphone, kan du scanne QR koden og på den måde får du en kopi af din rejseplan i din telefon. 
Mød altid op i lufthavnen i god tid. Check-in tid er det tidspunkt, hvor check-in senest skal være afsluttet. 
Der kan oftest laves et check-in af bagagen for hele rejsen. Det betyder, at du efter check-in i lufthavnen i 
Danmark, først ser din bagage på destinationen. Bed om at din bagage bliver indskrevet hele vejen til 
Tanzania, og husk at gemme de bagage-kvitteringer du får i lufthavnen. Det er en god ide at medbringe et 
ekstra print af dine flybilletter.  
 

SEATING / SÆDERESERVATION PÅ FLYET 
Hos Africa Tours samarbejder vi med mange forskellige flyselskaber bl.a. KLM, Air France, South African 
Airways, British Airways mfl. Ønskes et bestemt sæde- eller rækkenr i forbindelse med den oversøiske del 
af flyrejsen er selskabernes politik lidt forskellig i forhold til dette.  
 
Rejser du med f.eks. med KLM, kan du inden afrejse og mod betaling, reservere en bestemt plads eller 
placering på flyet. Dette gøres via deres hjemmeside. www.klm.dk under ”min rejse”. Andre selskaber gør 
det på andre måder. Reglerne omkring seating /sædereservation er ens for alle rejsende, og er defineret af 
det enkelte flyselskab. 
 
Uanset flyselskab kan du ved check-in forespørge på en bestemt plads eller placering i flyet. Pladsen er dog 
altid på forespørgsel i check-in og må derfor ikke 100 % kunne forventes opfyldt, da der er mange rejsende 
ombord på flyet. 
 
Mange foretager i dag et online check-in via flyselskabernes hjemmeside. Dette kan gøres 24-30 timer før 
afgang afhængig af flyselskab. Her er det også muligt at foretage sædevalg, dog vil nogle sædevalg stadig 
være mod gebyr (f.eks. sæder ved nødudgange). Læs eventuelt uddybende på hjemmesiden til det 
flyselskab du skal rejse med, eller på hjemmesiden til den lufthavn du skal rejse fra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klm.dk/


 

 
 
 
KUFFERT OG HÅNDBAGAGE  
Vi benytter mange forskellige flyselskaber ved 
rejser til Afrika. Det kan derfor variere, hvor meget 
du må medbringe i indtjekket bagage samt 
håndbagage. Se information om dette på din 
flybillet eller kontakt os, hvis du har spørgsmål 
hertil. 
På rejseplanen kan der stå PC eller max. bagage, 
f.eks. 30K. 30K betyder max. 30 kilo bagage per 
person.  
PC betyder styk à 23 kilo. Står der 2 PC, betyder 
dette, at du må have 2 styk bagage med à 23 kilo.  
Bemærk! Se altid efter det mindste antal kilo, der 
står anført på rejseplanen, da det er dette, der er 
gældende for hele rejsen. 
 
Bemærk! Du må max. medbringe 12 kilo bagage til bestigningen. Dette bæres til toppen af en bærer.  
 
Obs! Der er strenge regler for hvad du må medbringe, både i din bagage og i din håndbagage. Disse regler 
kan også være gældende, hvis du skal på togrejse. 
 
For håndbagage er det f.eks. gældende, at du kun må medbringe væsker i beholdere på maks 100ml. Denne 
beholder skal desuden opbevares i en genlukkelig plasticpose på maks. en liter.  
 
Derudover har alle flyselskaber hvert et sæt regler for, hvad der må medbringes i håndbagage og bagage. 
Flere genstande er helt forbudte at medbrigne, mens andre blot kun må medtages i bagage. Dette kan 
omfatte men ikke begrænses til: batterier (hvis man medbringer mere end 20 stk.), hobbyknive, 
schweizerknive, multitools mm., våben af nogen art, sprængstoffer, spidse genstande, arbejdsredskaber, 
stumpe instrumenter, giftige substanser og produkter af animalsk oprindelse. Der gælder særlige 
forholdsregler for litium batterier.  
 
I forhold til elektronik er der ligeledes særlige regler, da der har været problemer med batterierne i nogle 
smartphones, iPhones og iPads. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må medbringe din enhed på flyet, kan du 
kontakte producenten for rådgivning. 
 
Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret på fly- eller togselskabets hjemmeside, omkring hvad du må 
medbringe i din bagage. Det er ligeledes dit ansvar at vide, hvad der er pakket i din bagage. På selskabernes 
hjemmeside kan du også læse om hvilke undtagelser der er, som f.eks. modermælkserstatning og 
babymad. Derudover skal man være opmærksom på, at mange flyselskaber kræver en række 
informationer, hvis man medbringer medicinsk udstyr f.eks. CPAP-maskiner m.m.  
 
GODE RÅD TIL PAKNING  
Du og din eventuelle rejseledsager bør pakke kufferterne sådan, at I begge kan undvære den ene  
kuffert. I oplever det sikkert ikke, men det kan ske, at en kuffert bliver forsinket under rejsen mod Afrika.  

Sker det, kan der gå et par dage før den bliver leveret til det hotel eller den lodge, som I bor på.  

 



 

 
 
 
Sørg for at have alle vigtige, uundværlige ting i håndbagagen: pas, visum, flybillet, forsikringer, kreditkort, 
penge, recepter, evt. info om din særlige sundhedstilstand plus malariapillerne, den livsvigtige medicin 
(sukkersyge osv.), medicin mod allergi eller et pludseligt maveonde (f.eks. Imodium) og smertestillende 
medicin som f.eks. Panodil og/eller Ipren.  
 
Tag også elektronik som f.eks. kamera, videokamera, kikkert og evt. mobiltelefon osv. med i håndbagagen. 
Selv med de gode flyselskaber vi benytter, kan det trække koldt fra flyets aircondition, så tag evt. en 
vindjakke med i håndbagagen, selv om der udleveres tæpper i flyet.  
 

VISUM, PAS OG INDREJSEKORT  

Som dansk statsborger er det påkrævet, at du har visum til Tanzania. Visum til Tanzania koster per person, 
også for børn, USD 50 og afregnes kontant ved ankomst til Kilimanjaro. Visum til Tanzania søges gennem 
indrejsekortet, der udleveres i Kilimanjaro lufthavn.  
 
Bemærk! Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemrejsen og samtidig have  
mindst to blanke sider tilbage. I yderst sjældne tilfælde kan du blive afkrævet bevis for billet til hjemrejsen 
samt at du har tilstrækkelig økonomi til dit ophold. Dette i form af kontanter, rejsechecks eller kreditkort. 
Medbring kopi af dit pas, kreditkort etc. hvis uheldet skulle være ude og du mister dem. Det gør den 
efterfølgende proces meget nemmere. 
 

VALUTA 
Tanzanias valuta er shilling (TZS). Der 
kan veksles eller hæves i Kilimanjaro 
lufthavn, Zanzibar lufthavn og i de 
større byer. 100 Tanzania shilling er 
(per maj 2018) 27 øre eller 1000 
Tanzania shilling er knap 3 kroner.  Det 
skal dog bemærkes at ikke alle 
hæveautomater i Tanzania er lige 
pålidelige til at udbetale kontanter, 
men i byer som Arusha og Zanzibar skal 
du nok finde nogle der kan. Din 
chauffør/rejseleder hjælper naturligvis 
med det. 
 
Langt de fleste steder i Tanzania kan der også betales med USD, men lidt lokal valuta er altid en god ide, 
hvis man skal købe de små lokale steder.  
 
På hjemmesiden www.valutaomregneren.dk finder du den aktuelle kurs. 
 
De mest udbredte kreditkort er VISA, MASTERCARD og AMERICAN EXPRESS. I Tanzania kan der på langt de 
fleste lodges og hoteller betales med kreditkort, men normalt kun på beløbet. Kortet er derfor et kreditkort 
og ikke et hævekort, da mange af indkvarteringsstederne ikke opbevarer større kontantbeløb. Vi anbefaler 
dig at medbringe lidt Euro til mellemlandingen i Europa på vej til og fra Afrika – alternativt kan du 
naturligvis betale med kreditkort i lufthavnen.  
 
 

http://www.valutaomregneren.dk/


 

 
 
 
 
Prisniveauet i Tanzania på lodges og hoteller cirka halv pris af danske hotelpriser. En øl koster ca. 17 kroner. 
En sodavand ca. 10 kroner og kildevand godt 15 kroner. En flaske rød- eller hvidvin koster ca. 150 kroner for 
en fornuftig kvalitet fra f.eks. Sydafrika. 
 
Bemærk! US Dollar sedler skal være af nyere dato og ikke ældre end fra 2003. Vi fraråder på det kraftigste 
at du veksler ”sort” og anbefaler at du har lidt lokal valuta til småindkøb under turen. 
 
TOLDFRI INDKØB  

Lufthavnen i Tanzania/Zanzibar har et fint udvalg. Har du særlige ønsker for dine indkøb bør de gøres i 
Europa på vejen til Afrika. Dette gælder også enhver form for vin/spiritus, da indkøb lavet i Tanzania eller 
på flyet fra Afrika vil blive konfiskeret i sikkerhedskontrollen i Europa bl.a. Amsterdam, Paris og London. 
Også selv om de er i laminerede poser fra forretningen. Køb foretaget under rejsen til Afrika pakkes ned i 
den store indtjekkede bagage på hjemrejsen. Ikke i håndbagagen. Bøger, chokolade, træfigurer og tøj etc. 
kan nemt indføres helt til Danmark.  

 
TELEFONI  
Der er et fint dækkende mobilnet i Tanzania. Husk det er dyrt, hvis du bruger dit danske telefonnummer. 
Selv at modtage sms fra Danmark koster meget mere end normalt. Det er naturligvis ikke god stil at tale i 
telefon under safarikørslen. Den internationale landekode i Tanzania +255.  
 
VEJRET  
Tanzania ligger lige syd for Ækvator. Solen er derfor meget hård ved vores sarte danske hud og derfor 
anbefales en solcreme med en høj faktor. Faktor 30-50 er passende for mange. Undgå for megen direkte 
sol i timerne midt på dagen. Klimaet er tropisk med høj luftfugtighed ved kysten, hvor en frisk brise fra 
havet ofte lufter behageligt. I safariområderne inde i landet er klimaet mere tørt og varmen føles behagelig 
for de fleste. Dagtemperaturer på omkring 25-30 grader inde i landet er normalt, men morgenerne, hvor 
man kører safari kan være kølige. Temperaturen varierer i forhold til de områder man befinder sig i. Ophold 
i højlandet er en del køligere, ned til 2-5 grader om natten. Det kan derfor være en god idé at medbringe en 
fleecetrøje eller jakke.  

 



 

 
 
 
 
Bemærk! Selvom temperaturen ikke er høj er solens magt stadig stor. Hvor temperaturerne inde i landet 
svinger noget gennem året, er de meget stabile ved kysten, hvor luften året rundt er omkring 30 grader. 
Varmest i vores vinter. Vandet er ca. 26-28 grader året rundt. Statistisk set regner det i april, maj og 
november. Der er mindst nedbør fra juli til oktober samt fra december til februar. De senere år har 
klimaforandringerne dog spillet ind, så man kan ofte opleve al slags vejr uanset, hvornår man rejser.  
 
BEKLÆDNING OG FODTØJ 

 

Her en liste fra vores samarbejdspartner, hvad de anbefaler til rejsen: 

• En rygsæk, der bæres af din bærer, der er stor nok til at indeholde alt klatreudstyr og tøj (max. 12 

kilo). God ide, hvis dine ting derudover er pakket i plastikposer i tilfælde af regn 

• Ekstra taske, der opbevares på hotellet med dine øvrige ting. God ide, hvis den kan låses 

• Dagstaske, som du selv bærer. Husk regnslag. En kapacitet på 40-45 liter anbefales 

• Dunjakke (Parka) til kolde nætter 

• Fleecetrøje 

• Sovepose egnet til temperatur ned til 0 grader. Sørg for at holde din sovepose tør under turen 

• Hurtigtørrende og åndbar T-shirts, bukser, skiundertøj. Undgå rent bomuld, det tager for lang tid 

om at tørre 

• Vandtæt og åndbar jakke og bukser, skistrømper 

• Handsker/luffer (varme og vandtætte) 

• Gode vandtætte vandrestøvler. Gerne slidte og gået til☺. Åndbare sokker samt snørebånd 

• Behagelige sko, når du opholder dig i campen 

• Solhat, der beskytter hoved, ører og nakke. Læbepomade og solcreme, der indeholder solfaktor 

• Solbriller 

• Tandbørste, tandpasta, lommetørklæder, toiletpapir, vådservietter, creme    

• Plaster, negleklipper, pincet, vaseline, ørepropper 

• Hovedpinepiller, Imodium mod dårlig mave, halstabletter, øjendråber, vandrensningstabletter 

• Evt. malariapiller. På bjerget er det for koldt for myggene. Afhænger af hvad du skal før og efter  

• Kamera med ekstra memory card 

• Spillekort 

• Proteinbarer, snacks 

• Drikkedunke ca.4L 

• Forsikringspapirer 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAD OG DRIKKE  

Maden tilberedes af gruppens kok og indtages i "the dining tent” som er simpelt med camping stole og 

borde, men fungerer. Måltiderne er baseret på kød, så er du vegetar anbefales du selv at medbringe et 

proteintilskud som et supplement til det frugt og grøntsager, der serveres til maden. 

  

Den største anledning til højdesyge er dehydrering. Det er vigtigt at du drikker mindst mellem 4-5 liter vand 

per dag. Tag eventuelle forholdsregler, så dit vand ikke fryser til is. 

 

På den første dag udleveres der 1,5L mineralvand ved gaten. Da engangsplastik flasker ikke er tilladt at 

medbringe på bjerget, hældes vandet over i egen drikkedunk. Medbring dine egne drikkedunke af tyk 

plastik (f.eks. Nalgene) eller en aluminium eller thermo flaske. En ”camel back” er også en god ide, da disse 

normalt kan indeholde 2-3 liter.  

 

Vand på bjerget hentes fra en ren vandforsyning og koges inden det udleveres til drikkevand. Man kan 

tilføje vandrensningstabletter. Disse medbringes for egen regning.  Ønskes der mineral vand på turen, kan 

dette arrangeres. Her tilkøbes vand inden afrejse, og der afregnes for en eller flere ekstra bærer til at bære 

vandet på turen. 

 
 

KILI-BESTIGNINGENS EMMA GAD …  

Følgende regler skal overholdes:  
1. Lyt ALTID til din krop og til din guide. Udgangspunktet for at fuldføre er at gå så langsomt som muligt  
2. Har du astma frarådes du at bestige Kilimanjaro eller leje et iltapparat  
3. Begræns brugen af sæbe for personlig hygiejne  
4. Brug ikke sæbe tættere end 200 meter på drikkevandet  
5. Brug gerne vådservietter. Men efterlad dem IKKE på bjerget   
6. Vask kun hurtigtørrende tøj undervejs og helst kun i nødstilfælde 
7. Intet må efterlades i naturen og omvendt må intet fjernes fra naturen  



 

 

 
 
GOD INFORMATION I FORBINDELSE MED KILIMANJARO TREKKET 
Bestigning af Kilimanjaro kan i princippet foretages hver dag, året rundt. Der er dog visse årstider, hvor du 
får lidt mere ud af din bestigning på grund af en bedre sigtbarhed. Bedste perioder er vores vinter og 
sommer samt første del af efteråret.  
 
Statistisk kan det regne i april, maj og november, hvilket gør sigtbarheden lidt dårligere end ellers. Ud over 
regn er det også lidt mere fugtigt i områderne på denne årstid, hvilket kan gøre bestigningen en anelse 
sværere end på andre tider af året.  
 

Vejrstatistik for byen Moshi som er 915 m over havets overflade og ca. 1 times kørsel fra hvor 

Kilimanjaro bestigningerne finder sted.  

Måned Lavest temp.  

(C) 

Højest temp. (C) Gennemsnitstemp.  

(C) 

Luftfugtighed  

% 

Nedbør mm 

JAN 18 33 25,5 58 36 

FEB 18 33 25,5 57 51 

MAR 19 32 25,5 63 119 

APR 19 29 24 73 350 

MAJ 18 26 22 77 236 

JUN 16 25 20,5 72 38 

JUL 15 25 20 69 25 

AUG 15 26 20,5 66 18 

SEP 15 28 21,5 61 15 

OKT 16 31 23,5 57 25 

NOV 18 31 24,5 57 63 

DEC 18 32 25 60 53 

 

Fuldmåne er ligeledes noget som mange planlægger deres tur efter, da det er noget ganske særligt at gå 
den sidste strækning mod toppen uden brug af andet lys, end det månen sørger for. For andre er ny måne 
en stor oplevelse. 
 

Datoer for fuldmåne: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Datoer for nymåne (Kili under the star): 
 
 
 
 
 

År Jan Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

2018 1,31 - 1,31 29 29 27 27 26 24 24 23 22 

2019 21 19 21 19 19 17 17 15 14 14 12 12 

2020 10 9 9 8 7 5 5 3 2 2,31 30 30 

År Jan Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

2018 17 16 17 16 15 13 13 11 9 9 7 7 

2019 6 5 6 5 5 3 2 1/30 28 28 26 26 

2020 25 23 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 



 

 
 
 

UDSTYR – OG LEJE HERAF 
I forbindelse med Kilimanjaro trekket er det muligt at leje udstyr. Du skal tænke på, at du kun har et vis 
antal kilo at gøre godt med i rygsækken, derfor skal det overvejes grundigt hvilke ting du medbringer 
hjemmefra, samt hvilke ting du evt. ønsker at leje. Det anbefales at medbringe din egen sovepose. HUSK 
den skal kunne klare de mange minusgrader på bjerget! Har du ikke mulighed for at medbringe din egen, 
kan du leje en, dog er det en god ide at medbringe egen inderpose hertil. Det kan ligeledes varmt anbefales 
at du medbringer en hovedpude. Ved ankomsten til Moshi mødes du med din guide, der fortæller om 
ruten, opstigningen osv. Ønsker du at leje udstyr skal dette oplyses her. Det er IKKE muligt at leje udstyr, 
når du står ved gaten og skal til at starte ud på ruten.  
 
Det er muligt at leje følgende udstyr. Priserne er vejledende og med forbehold for stigninger.                         
Kvaliteten af det udlejede kan variere. 
 

Rygsæk 20 UDS pr. trek 

Dagstaske 15 UDS pr. trek 

Sportstaske 20 UDS pr. trek 

Sovepose 20 UDS pr. trek 

Ekstra tyk liggeunderlag 10 UDS pr. trek 

Poncho 10 UDS pr. trek 

Vandrestave, 2 stk. 20 UDS pr. par 

Vandflaske 5 UDS pr. trek 

Pandelygte 10 UDS pr. trek 

Vanter 5 UDS pr. par 

Sokker 5 UDS pr. trek 

Varm trøje; Fleece 10 UDS pr. trek 

Langt undertøj 5 UDS pr. trek 

Regnjakke 10 UDS pr. trek 

Regnbukser 10 UDS pr. trek 

Vandrestøvler 15 USD pr. trek 

Fleece bukser 6 UDS pr. trek 

Varm yderjakke 10 UDS pr. trek 

Varm inderjakke 15 USD pr. trek 

Hat  3 UDS pr. trek 

Halstørklæde 3 UDS pr. trek 

Gamacher 5 UDS pr. trek 

Iltflaske 25 UDS pr. dag 

Camping toilet 30 UDS pr. dag 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
OVERNATNINGER UNDERVEJS PÅ BJERGET 
 

Overnatningerne på Machame-ruten sker i telte  
Bærerne går i forvejen således at når du ankommer til campen er teltene sat op samt maden klar.  
Telt samt liggeunderlag er med i prisen og bærerne sørger for din bagage. Overnatningen sker i simple 
telte, og der er kun plads til det mest nødvendige. Maden tilberedes af gruppens kok og indtages i "the 
dining tent” som, igen er simpelt med camping stole og borde, men fungerer. Ang. toiletforhold, så findes 
der ved hver camp et toilet skur, men dette er ikke noget som mange benytter sig af! Derimod anbefales 
det at man som gruppe splejser om et camping toilet. Dette ”toilet telt” bliver kun benyttet af din gruppe, 
og bærerne søgere for både opsætning og rengøring heraf.  
 
Overnatningerne på Marangu-ruten sker i hytter  
Overnatningerne på Marangu-ruten sker i store, men simple hytter. Maden tilberedes af gruppens kok og 
indtages i hytternes spisesale, hvor der også kan købe drikkevarer og snacks. Der findes simple toiletter i 
hver camp. 
 
TOILET 
Skal du på toilet undervejs mellem campene, så anbefales du at trække mindst 100 meter væk fra 
eventuelle vandforsyninger og vandrestier. Grav et hul, mindst 15 cm dybt og dæk dine efterladenskaber 
godt til. Efterlad IKKE toiletpapir i hullet, men medbring dette forsvarligt lukket til i en medbragt 
plasticpose.  
 

KILOMETER PER DAG 
MACHAME ROUTE: 
Machame Gate – Machame Camp: 11KM 
Machame Camp - Shira Camp: 5KM 
Shira Camp – Barranco Camp: 12.5KM 
Barranco Camp - Barafu Camp: 10KM 
Barafu – Uhuru Peak - Mweka Camp: 20KM 
Mweka Camp – Mweka Gate: 10KM 
 
MARANGU ROUTE: 
Marangu Gate - Mandara Huts: 7KM 
Mandara Huts - Horombo Huts: 11.8KM 
Horombo Huts – Kibo Huts: 12KM 
Kibo – Uhuru Peak - Horombo Huts: 19KM 
Horombo Huts - Marangu Gate: 18.8KM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
TIDSFORSKEL 
Tanzania er 2 timer foran Danmark om vinteren. Ved skiftet til sommertid i Danmark er Tanzania 1 time foran 
Danmark. 
 
DRIKKEPENGE 

Det er normalt at man betaler drikkepenge i Afrika. Læg gerne 10 % på regningen på en restaurant (ikke på 
dit hotel), og giv gerne lidt, f.eks. et par kroner pr. kuffert til dem der bærer din kuffert i lufthavnen og ved 
lodges og hoteller.  Følgende er en guideline til afregning af jeres guide og bærer.  
Drikkepengene gives til sidst på turen. Det er naturligvis helt frivilligt og beløbet skal afspejle din tilfredshed 
med hjælp og service undervejs.   
 
Anbefalet beløb per gruppe: 
Chefguiden: USD 15 per dag  Assistent guide: USD 10 per dag per assistent 
Kok: USD 10 per dag  Bærer: USD 7 per dag per bærer 
 
Antal af assistenter, bærere m.m. afhænger af antallet I din gruppe og hvor meget udstyr I medbringer. The 
eksakte antal af hjælpere afgøres ved start af jeres opstigning, når alt bagagen er vejet.   
 
For HUT routes Marangu Route: 

Number Of Climbers: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Chief Guide: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Assistant Guide: 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 

Cook: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Porters: 2-3 4-6 6-9 8-12 10-15 12-18 14-21 16-24 18-27 20-30 

 
For CAMPING routes i.e. Machame, Umbwe, Londorossi, Lemosho and Rongai routes: 

Number Of Climbers: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Chief Guide: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Assistant Guide: 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 

Cook: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Porters: 3-5 6-10 9-15 12-20 15-25 18-30 21-35 24-40 27-45 30-50 

 

PLASTIKFORBUD I TANZANIA 
I juni 2019 indførte Tanzania et forbud mod plastikposer. Det betyder, at det ikke længere er tilladt at 
indføre, bære og sælge plastikposer. Har I f.eks. poser med fra taxfree, skal plastikposen efterlades i 
flyveren. 
 

INDKØB AF SOUVENIRS 
Der er glimrende muligheder for at gøre spændende og flotte indkøb til minde om en fantastisk rejse. 
Desværre er der også mulighed for at lave fejlkøb ved at købe enten dårlig kvalitet eller direkte ulovlige 
souvenirs. Figurer lavet af forskellige træ- og stenarter møder du overalt. Kvaliteten svinger meget, og du 
bør nok vente med dine indkøb til du har set flere salgssteder eller har lyttet til råd fra f.eks. turens 
rejseleder eller chauffør. Kvaliteten af ibenholt træarbejde kan snyde lidt, da man kan finde “ibenholt” der 
er lavet af almindeligt mørkfarvet træ. Ibenholt træ er meget hårdt og tungt, samt meget mørkt - nærmest 
sort. Bed sælger om at kradse lidt i bunden for at se om farven er mere end blot overfladisk. Der sælges 
desuden smukke og ofte farverige kurve, perlekæder, perlekranse, skjolde og spyd. Kvaliteten er oftest god, 
men kvaliteten du finder hos f.eks. Masaierne, kan vise sig at være bedre end hos gadesælgeren. 
 



 

 
 
 
 
Priserne svinger meget, og du må gerne teste dine evner som “købmand”. Få om muligt startprisen ned 
med 40-70 %, og afgør desuden hvor meget, du er villig til at betale for den pågældende ting. Souvenirs på 
hoteller, lodges samt i store forretninger i byerne er normalt noget dyrere og har faste priser. 
 
Bemærk! Ved kysterne er det normalt at kunne købe skaller og andre dele fra oceanet. Undlad at købe 
disse, da det er forbudt at indføre disse. På stranden ved Det Indiske Ocean finder man ofte gamle skaller. 
Lad også dem ligge.  
 
Ønsker du at købe spyd eller flotte knive SKAL dette meldes til politiet i den danske lufthavn (rød udgang) 
eller helst være godkendt inden rejsen til Afrika. Her er det våbenloven der gælder. 
 

HJEMREJSEN 
Alle skatter og afgifter er normalt indregnet i din flybillet, men pr. 1. juni 2013 blev der indført en 
udrejseskat på USD 48 (p.t.) ved flyvning fra Zanzibar. De skal betales i kontanter i lufthavnen. Husk at 
check-in for flyvninger til udlandet skal være afsluttet 2 timer før afgang. Er der købt store souvenirs med 
hjem, skal disse checkes ind særskilt, og du skal påregne at skulle betale dyrt for evt. overvægt. Få evt. den 
forretning, hvor de store ting er købt til at sende dem hjem. Det er ofte billigere og meget nemmere. 
 

NÅR DU ER HJEMME IGEN  
Når du er tilbage fra Afrika, modtager du automatisk en velkommen hjem hilsen fra os, hvor vi vil bede dig 
evaluere din rejse. Dine tilbagemeldinger, synspunkter og ideer samt ris og ros om rejsens forløb er vigtige 
for os i bestræbelserne på at blive endnu bedre. Vi håber at høre fra dig. 
 
Har du billeder eller video fra din tur, som du vil dele med os bliver vi glade for at modtage dem, og evt. 
benytte dem på vores hjemmeside og på Facebook. Det kræver naturligvis din godkendelse.  
 

AFRICA TOURS’ KONTORER I TANZANIA 

Leopard Tours 
Kijenge Road Plot No. 17 
P.O. Box 1638, Arusha, Tanzania  
Tel: (+255 27) 2503603, 2548441  
Fax: (+255 27) 2508219, 2504131, 2504134, 
2508874  
Email: leopardtours@leopardtours.co.tz  
 
Danske kontakter i nødstilfælde: 
Claus Lund Sørensen i Danmark: +45 26184359 
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EN HURTIG OVERSIGT - GODT AT HUSKE TIL OG PÅ TUREN: 

• Pas, der skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemrejsen 

• Billetter  

• Penge (herunder kontanter til visum ved indrejse) 

• Forsikringspapirer 

• Adapter til stikkontakten 

• Kikkert og kamera/video samt hukommelseskort 

• Lille lommelygte eller en pandelampe samt ekstra batterier 

• Fotokopier af alle personlige papirer så som pas, visum, flybilletter, rejseforsikring, 

vaccinationskort og betalingskort 

• Respekter naturen og efterlad ikke affald. Du er gæst! 

 
 

 


