
MOMELLA Route – jedyna droga na szczyt:         
(Program jest częścią pełnego programu wyprawy)
 ■ Dzień pierwszy: Momella Gate (1500m) – Miriakamba Hut
(2514m)
 (Wejście tylko z uzbrojonymi strażnikami parku)
Wyjeżdżamy z lodży, dojeżdżamy do bram parku, a później do 
kolejnej bramy Momella Gate. Po przepakowaniu się i zgrupowaniu 
tragarzy, ruszamy wąską, ale łagodną drogą wiodąca początkowo 
przez sawannę, która później stopniowo przechodzi w las tropikalny. 
Przez dwa pierwsze dni mogą towarzyszyć nam uzbrojeni strażnicy 
parku ze względu na duże stada dzikich zwierząt na trasie. Nocleg w 
schronisku.

■ Dzień drugi: Miriakamba Hut (2514m) – Saddle Hut 
(3566m)
(Wejście tylko z uzbrojonymi strażnikami parku)
Podejście rozpoczynamy w tropikalnym lasie podobnie jak dzień 
wcześniej, z tym, że dość szybko teren staje się bardziej stromy. Nie 
ma trudności technicznych poza rosnącą wysokością. Po około 
trzech godzinach las się rozrzedza i osiągamy Vantage Point. Ostatni 
etap to podejście w popiołach wulkanicznych aż do Saddle Hut. Jeśli 
czas pozwoli to stąd można osiągnąć wierzchłek Little Meru (3800 m) 
w półtorej godziny.

■ Dzień trzeci: Saddle Hut (3566m) – Rhino Point – Mt. Meru 
(4566m) – Miriakamba Hut (2514m)  
Do Rhino Point podchodzimy w podobnych warunkach jak dzień 
wcześniej. Rhino Point to początek przepięknej i nietrudnej skalnej 
obręczy krateru, pozostałości dawnego Meru. Podejście mimo, że 
biegnące dość wąską granią jest pozbawione problemów 
technicznych. W 5 do 6 godzin po opuszczeniu Saddle Hut 
powinniśmy dotrzeć do szczytu, wyraźnie oznaczonego flagami 
Tanzanii. Ze szczytu roztacza się wspaniała panorama Kilimanjaro 
oraz Arusha National Park. Pod stopami bez trudu zauważymy nowy 
stożek wulkaniczny Meru. Tego dnia schodzimy jeszcze do 
pierwszego schwroniska na trasie Momella.

■ Dzień czwarty: Miriakamba Hut (2514m) – Momella Gate 
(1500m) 
Zejście do bram Parku, później transfer do hotelu lub lodży.

 

MOUNT MERU  4566 m

Wspinaczka:                           
Wspinaczka na Meru oferuje zdecydowanie bliższy kontakt z dziką 
przyrodą niż Dach Afryki. Będziesz zaskoczony ilością spotkanych 
zwierząt, zamieszkujących Arusha National Park. Na szlaku można 
spotkać m. in. słonie, żyrafy i wiele gatunków antylop. Kolejną zaletą 
są schroniska, w których przewidziane są noclegi. Mają opinię 
zdecydowanie bardziej komfortowych niż te na Marangu Route.

Mt. Meru (4566 m):                            
Mount Meru to góra, którą zapamięta każdy, kto był na 
stokach Kilimanjaro. Piąta najwyższa góra Afryki 
prezentuje się okazale i przyciąga uwagę właśnie 
podczas podejścia na Kili.
Mt. Meru zachowuje miano aktywnego wulkanu, choć ta 
aktywność jest raczej znikoma, położone jest na 
wschodnim skraju Wielkiej Ryftowej Doliny na terenie 
Arusha National Park. Po wewnętrznej stronie krateru, 
który uległ eksplozji około 500000 lat temu wyrastają 
ponad 1500 metrowe ściany skalne będące jednymi z 
najwyższych skał w Afryce. W okresie ostatnich 100 lat, 
erupcje doprowadziły do powstania nowego stożka we 
wnętrzu pozostałości starego krateru.
Meru zawdzięcza swoją popularność głównie dzięki 
bliskości Kili i traktowane jest często jako trening 
aklimatyzacyjny i kondycyjny przed najwyższą górą w 
Afryce. Jednak dla sporej rzeszy 'mountainierów' Mt. 
Meru jest niezwykle cenne samo w sobie.


