
KILIMANJARO KILIMANJARO 
EXPERIENCEEXPERIENCE

Machame Route

Verzamel al jouw moed en enthousiasme
 GA er voor!

  Zeg JA tegen de ultieme uitdaging van je leven

Mount Kilimanjaro is niet zomaar een berg
 maar één van de Seven Summits…

Schrijf u vandaag nog in voor
dé KILIMANJARO EXPERIENCE !

www.kilimanjaro–experience.eu



Wat is inbegrepen in de Kilimanjaro Experience?

 •  3 x dagwandeling door prachtige omgevingen in België & Nederland (met rugzak)
 •  4 x 1 uur sporten/bootcamp met 1 x conditietest
 •  4 x 1 uur kennismaking met sporten op hoogte in de hoogtekamer
 •  3 x informatiesessie met brochure (gekoppeld aan de dagwandeling)
 •  2-daags trainingsweekend in de Ardennen onder leiding van de tourleader(s)
 •  De Kilimanjaro Expeditie: 7 dagen/6 nachten op de fl anken van Mount Kilimanjaro

 met lokale gidsen en dragers onder begeleiding van onze Nederlandstalige tourleader(s)
 •  Voor en na de expeditie overnachten we in een lodge/hotel in Moshi of Arusha
 •  Na de expeditie korte rondrit door Moshi of Arusha met bezoek aan de lokale curio market
 •  Alle maaltijden en lokale transfers zoals vermeld in het reisschema

Alle informatie in verband met paspoorten, visum, gezondheid, materialen en andere zaken worden 
jou aangeboden in de maanden voor vertrek via een intensief coaching programma.

Optioneel:
Persoonlijk fi tness programma

en/of extra conditietest(en)

Op maat gemaakte safari
en/of strandvakantie

Eenpersoonskamer/Tent

Onze tourleaders Wim De Backer en Arnaud de Wilde begeleiden
jou persoonlijk tijdens de beklimming van deze mythische berg.

Je bent niet alleen: 4 of 5 maanden voor vertrek starten we 
met een intensief opleidingstraject.

Samen met het hele team ontdekken we stap voor stap
hoe een echte expeditie werkt.

Wanneer je naar Afrika vertrekt, ben je tot in de puntjes 
voorbereid om alle uitdagingen aan te gaan tijdens

 deze “once in a lifetime” ervaring.

Vanwege de uitstekende coaching en begeleiding 
voor vertrek heb je geen voorafgaande klimervaring nodig.

Dankzij onze ervaring en kennis van het expeditie klimmen
zullen jouw kansen om de top te bereiken 

aanzienlijk toenemen.

Samen verleggen we jouw grenzen!



Dag 1. Vertrek naar Kilimanjaro 
International Airport (TZ) Pick-up 
op de luchthaven en transfer naar 
jouw hotel/lodge

Dag 2. Acclimatisatie in Arusha 
of Moshi. Kennismaking 
met de hoofdgids (B)

Dag 3. Transfer na het ontbijt 
naar Machame Gate (1800m). 
Na de registratie beginnen we 
aan de beklimming richting 
Machame Camp (B-L-D)

Dag 4. Tweede dag van onze beklimming. We laten het 
regenwoud achter ons en trekken richting 
Shira Camp (3850m) (B-L-D)

Dag 5. Op de derde dag passeren we de iconische ʻLava 
Towerʼ op weg naar Barranco Camp (3950m) (B-L-D)

Dag 6. Na het ontbijt volgt een relatief korte etappe 
richting Karanga Camp op dag vier (3950m) (B-L-D)

Dag 7. Op dag vijf trekken we naar het hoogste kamp 
van de route. Vanuit Barafu Camp (4650m) hebben we bij 
mooi weer uitzicht op zowel Mawenzi als Kibo (B-L-D)

Dag 8. Net na middernacht vertrekken we voor onze 
toppoging. De langste en zwaarste dag van de hele trip 
leidt ons tussen de Rebmann en Ratzel gletsjers richting 
Stella Point, op de kraterrand. Vanaf hier is het nog een 
uurtje stappen tot de top (5895m)
Daarna dalen we af voor de lunch in Barafu Camp waarna 
we verder afdalen tot Mweka Camp (3100m) voor een 
welverdiende nachtrust (B-L-D)
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Machame Route
Dag 9. Na een laatste nacht op de berg is het 

nog tien kilometer tot Mweka Gate waar we 
worden opgehaald voor een optionele lunch 
in Moshi en terugkeer naar het hotel. 
Toppers ontvangen hun topcertifi caat (B-D)

Dag 10. Na het ontbijt is een kort bezoek aan 
Arusha of Moshi mogelijk. 
Transfer naar de luchthaven (B)

Het Schema?

(Safari en/of verblijf in Zanzibar zijn optioneel) ( B = Breakfast / L = Lunch / D = Dinner)



De Kilimanjaro Experience Tourleaders!

Onze Kilimanjaro Experience tourleaders werken nauw met je samen in België en Nederland om je 
optimaal voor te bereiden op jouw beklimming. Zij hebben een jarenlange ervaring in het hoog-
gebergte en hebben beide meermaals de top van Mount Kilimanjaro bereikt, via verschillende routes. 

Arnaud de Wilde (NL) is van nature een ondernemende en avontuurlijke professional met een brede 
internationale ervaring. Gedurende ruim 25 jaar heeft Arnaud zijn eigen IT-onderneming geleid 
en zo geleerd met teams te werken in grote zakelijke omgevingen. Parallel daaraan groeide hij als klim 
hobbyist uit tot een professionele expeditie klimmer. Het heeft hem over de hele wereld gebracht: 
van de Elbrus in Rusland naar de gletsjers van IJsland tot de Aconcagua in het Andes gebergte 
van Argentinië. Hij stond op de toppen van diverse 4000ers in Zwitserland, waaronder natuurlijk 
de Mont Blanc. Maar ook op de hoogste top van Oceanië, de Carstensz Piramide in de jungle van 
Papoea en natuurlijk op het dak van Afrika, de legendarische Kilimanjaro.

Arnaud combineert zijn zakelijke kennis met die van zijn wereldwijde klimexpedities. Het heeft van 
hem een teamspeler gemaakt die ook sterk kan handelen als solist. Zijn ervaringen zijn tevens input 
voor zijn coaching sessies en lezingen. Check zijn website via
www.arnauddewilde.nl – info@arnauddewilde.nl 

Wim De Backer (BE), auteur van ʻPapoea – 1ste Belgische Expeditie naar de Carstensz 
Piramideʼ, getrouwd en vader van 2 dochters, is al meer dan 10 jaar actief als 
avonturier en expeditieklimmer.

Na avontuurlijke beklimmingen en diverse expedities in Indonesië, IJsland, 
Australië, Rusland, Tanzania, Argentinië en Zwitserland wil Wim zijn kennis 
en kunde met jou delen. 
Wim geeft je de kans om op je eigen tempo de wereld van het expeditie 
klimmen te ontdekken. Het is zijn doel jou op een relaxte manier te laten 
kennismaken met alle aspecten van het opzetten van een expeditie. 

Vanuit zijn achtergrond als leidinggevend beveiligingsagent staat 
veiligheid steeds centraal. Je kan Wim ook boeken voor presentaties voor 
bedrijven, stichtingen of verenigingen. Check zijn website via
www.wimdebacker.be – info@wimdebacker.be 

Kilimanjaro Experience!

Kilimanjaro Experience vindt elk jaar in maart en november plaats.
Neem contact met ons op voor de juiste vertrekdata. Arnaud de Wilde en 
Wim De Backer zijn de tourleaders vóór en tijdens de beklimming. De route 
is zwaar en kan onderhevig zijn aan verandering. De prijs per persoon staat 
op de website. Teamprijzen zijn op aanvraag beschikbaar.

Wat is niet inbegrepen?

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om je vlucht(en) te boeken en voor 
een geldig paspoort en visum te zorgen. We adviseren je om voor vertrek 
contact op te nemen met een arts voor gezondheidsadvies en eventuele 
inentingen. Eventuele lokale belastingen, reis en/of annuleringsverzekering, 
maaltijden die niet vermeld zijn in het schema, drankjes, fooien voor de 
dragers en gidsen, zakgeld en items van persoonlijke aard.

www.kilimanjaro-experience.euwww.kilimanjaro-experience.eu


