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Har du et mål med din træning? 
Ku’ det være Kilimanjaro? Turen til toppen af Kilimanjaro er mest en trekking-

tur i stor højde. Det er en meget scenisk tur, hvor 
varierende og store oplevelser venter bestigeren: 

• fra regnskoven, som vi starter og slutter i, en 
skov fyldt med vilde dyr og sære vækster 

• over det stepplignende højland, moseområder og 
goldt klippeområde 

• til isen og sneen på toppen af Afrika 

Under hele turen har vi Afrikas sletteland liggende 
under os og udsigten til andre sovende vulkaner i 
nærheden. 

Kilimanjaro er et utroligt smukt bjerg, simpelt hen 
fotografens paradis! 

Hvad oplever du på Kilimanjaro? 

Kilimanjaro er et opnåeligt mål for de fleste i rimelig 
fornuftig form. Det kræver naturligvis meget lokal viden 
og endnu mere ekspertise i bjergforhold og 
højdetilvænning. 

Bo Belvedere Christensen er ekspert med erfaring fra 
Kilimanjaro og ikke mindst 20 års klatring i Himalaya - de 
sidste mange år som ekspeditionsleder og guide. 
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K2 adventure v. Bo Belvedere Christensen 

Lidt mere om Bo og Kipling Travel 
Bo Belvedere Christensen er en af Danmarks 
mest erfarne bjergbestigere. Bo har været på 
nogle af verdens mest krævende bjerge, har 
besteget 2 af verdens 14 over 8000 meter høje 
bjerge og har endog haft den store succes at 
bestige over 6000 meter høje jomfruelige tinder i 
det østlige Nepal. 

Bo har udover sine egen ekspeditioner været 
rejseleder gennem mange år, de sidste 4 år for 
rejsebureauet Kipling Travel, som har 
specialiseret sig i eventyrrejser herunder 
bjergbestigning. 

Kipling Travel er medlem af rejsegarantifonden, 
hvilket er med til at give sikkerheden omkring 
selve arrangementet. 

Sikkerheden på bjerget står Bo for. Man kunne 
måske tro at med Bo’s målfokusering, så ville 
sikkerheden gå fløjten. Men Bo har altid haft 
sikkerheden som sin 1. prioritet for som han 
siger, “bjerget er der også til næste år, hvis jeg 
kommer uskadt hjem, så kan jeg forsøge igen.” 

Bo prioterer desuden kammeratskabet og 
deltager 100% i gruppens sociale liv undervejs. 

K2 verdens næsthøjeste bjerg og måske det 
sværeste er det ultimative mål for bjergbestigere, 
derfor et godt symbol for mit firma, hvor jeg øn-
sker at levere det bedste til mine kunder. 



Det som er med til at gore Kilimanjaro til en 
sagnomspundent og omdiskuteret bjerg er isen på 
toppen. Det til trods for beliggenheden tæt på 
ækvator. 

Da de første europæere rapporterede isen i Afrika 
blev deres påstande affejet som fri fantasi. 
Livingstone sagde således, at der måtte være tale 
om en hvid, kvartslignende bjergart, for is kunne 
det ihvertfald ikke være. 

Kilimanjaro blev besteget af Hans Meyer i 1889. 
Han brugte 6 uger på bedriften. I dag bruger vi 
typisk 6-7 dage på  bestigningen. 

Isen svinder på Afrikas fyrtårn, vi kan ikke 
nødvendigvis skyde skylden på vores CO2 
udledning, da isen på bjerget er svundet ind siden 
midt i 1800-tallet, hvor den såkaldte “lille istid” 
sluttede. 

Kilimanjaro består i virkeligheden af 3 vulkanske 
kratere; Shira, Mawenzi og den klart højeste Kibo 
med toppen Uhuru, som er 5895 meter. Her er vi 
oppe, hvor højden kan gore ondt, når det ikke 
bliver grebet rigtigt an. 

Turens program 
Bo er hjemmevant i bjergene og vil sørge for en optimal 
tur med hensyn til oplevelser og udnyttelse af vores tid 
på bjerget. Vi tilvænner os stille og roligt den tynde luft 
undervejs på turen. 

“Pole - pole” siger afrikanerne, hvilket betyder, at man 
skal tage det roligt. Og det er lige det Bo’s erfaring har 
lært ham. Derudover er der faktisk ikke så mange 
regler at overholde for, at vi uden alvorlige problemer 
kan få succes med vores tur. 

Vi bruger 6 dage mod toppen og kommer ned fra 
højderne på 7. dagen. Det giver kroppen den nødvendige 
tid til akklimatisering, som tilvænnigen til den tynde luft 
kaldes. 

Og hvad vigtigere er, det giver os de bedste muligheder 
for at have overskud til at opleve undervejs. Vi skal ikke 
være presset, vi skal kunne nyde turen, selv om det helt 
sikkert kræver anstrengelser på såvel det fysiske som 
det mentale plan. 

Når vi på 6. dagen efter en anstrengende nat - ja sådan 
er det - nærmer os kraterkanten til lyset fra den 
opgående sol, så er vi ikke i tvivl; Det har været hårdt, 

men det bliver fuldkommen overskygget af den helt 
fantastiske fornemmelse af at have hele verden 
under sig. 

Og fornemmelsen af personlig succes er heller 
ikke til at skjule. Vi puster og føler os lidt 
forkomne, men på samme tid er vi bare SÅ meget 
ovenpå. Det skal prøves før det kan forstås. 

Vores rejsebureau, Kipling Travel, har planlagt 
turen således: 1. dag rejse med fly mod Kilimanjaro 
airport, 2. dag ankomst Moshi for foden af bjerget. 
3. - 9. dag bestigning af bjerget, 10. dag mulighed 
for afslapning eller en-dags safari til Arusha 
nationalpark, 11. dag hjemrejsen starter og 12. dag 
er vi igen hjemme. 

Der er mulighed for at forlænge med 5 dage safari 
til Ngorongoro, Serengeti og Olduvai og /eller 
badeferie på Zanzibar. 

Priser: pt. 22.980 dkk,  safariforlængelse 6.780 
dkk. og Zanzibar 155 dkk. pr dag. 

Har du lyst til at læse mere om Kilimanjaro? Bos 
bog ”Kilimanjaro - guide til natur og bestigning” 
kan fås fra forlaget BoD (www.bod.dk) og kan 
bestilles i enhver boghandel såvel ”rigtige” som på 
nettet. Smagsprøver fra bogen er tilgængelige på 
www.k2-adventure.dk/kilimanjaro 

Gletscheris 300 km fra Ækvator 

K2 adventure er mit adventurebaserede firma, som leder dig til store oplevelser, uanset om du ønsker at rejse ud selv, vil høre et af mine mange foredrag eller vil læse en af mine bøger om oplevelserne i bjergene 


