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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do 
Arushy przez jeden z tranzytowych portów lotniczych.

D ZIEŃ 2. Lądowanie na lotnisku Kilimandżaro w godzinach 
porannych. Odprawa paszportowo - wizowa, a następnie 
przejazd do rezerwatu Manyara. Zakwaterowanie 
w lodży, lunch. Po południu safari - pierwsze zetknięcie 
z bujną i zieloną roślinnością parku. Obserwacja słoni, 
żyraf, zebr, hipopotamów oraz flamingów. Powrót na 
kolację i nocleg do lodży.

D ZIEŃ 3. Po śniadaniu wyjazd do słynnego krateru 
Ngorongoro. Zachwyt nad niezwykłe różnorodną fauną 
afrykańską. Bezkrwawe fotograficzne łowy na „wielką 
piątkę”: słonia, nosorożca, bawoła, lwa i geparda. 
Po południu przejazd do Arushy. Wieczorem spotkanie 
organizacyjne i czas na przygotowanie ekwipunku na 
kilkudniowy trekking. Kolacja i nocleg w Arushy.

D ZIEŃ 4. Śniadanie w hotelu. Przejazd do bramy 
Parku Narodowego Kilimanjaro - Marangu (1 960 m 
n.p.m.) i podejście pełną niezwykłych odgłosów lasu 
deszczowego ścieżką do schroniska Mandara Hut (2 
780 m n.p.m.) - ok. 4 godziny. Kolacja i nocleg w bazie 
wysokogórskiej.

D ZIEŃ 5. Sześciogodzinne podejście do schroniska 
Horombo Hut (3 780 m n.p.m.). Podczas wspinaczki 
widać kolejne piętra zanikającej wraz ze wzrostem 
wysokości wysokogórskiej roślinności, aż do terenów 
półpustynnych w Horombo Hut. Nocleg w bazie 
Horombo.

D ZIEŃ 6. Dzień przeznaczony na aklimatyzację. Mini 
trekking w kierunku krateru Mawenzi do wysokości około 
4 300 m n.p.m. Po południu wypoczynek, korzystanie 
z kąpieli słonecznych i kąpieli w górskim potoku. Nocleg 
w bazie Horombo.

D ZIEŃ 7. Sześciogodzinne podejście do bazy Kibo Hut (4 
700 m n.p.m.) - punktu wyjściowego do ataku na szczyt. 
Tym razem szlak prowadzi przez wysokogórskie obszary 
pustynne. Mozolny marsz w górę, dotarcie do celu około 
godz. 14:00. Lekki, pożywny posiłek, zakwaterowanie 
w jedynym schronisku, próba snu do północy.

D ZIEŃ 8. Pobudka przed północą, filiżanka gorącej herbaty 
wzmocnionej glukozą dla podniesienia poziomu energii 
pozwalającego na zdobycie najwyższej góry Afryki. 

Wyjście w kierunku brzegu krateru - Gilmans Point 
(5 685 m n.p.m.) - około 6,5 godziny i dalej, zmagając 
się z niedoborem tlenu i własną słabością, podejście na 
najwyższy wierzchołek Afryki - Uhuru Peak (5 895 m 
n.p.m.) - około 2 godzin. Uczczenie tego wspaniałego 
osiągnięcia łykiem wody z bidonu (z glukozą!). Zejście 
do Kibo Hut - czas około 3,5 godziny, krótki odpoczynek, 
po czym dalsze zejście na nocleg aż do bazy Horombo 
(następne 3 godziny).

D ZIEŃ 9. Śniadanie. Zejście (niektórzy biegną) do bramy 
parku (około 5-7 godzin), przejazd do Arushy. Czas na 
upragnioną kąpiel oraz zimne piwo „Safari”, nareszcie 
nocleg w miękkiej pościeli.

D ZIEŃ 10. Przed południem okazja na zakup pamiątek, 
przejazd na lotnisko. Przelot na Zanzibar. Transfer 
i zakwaterowanie w bungalowach/lodżach. Nocleg.

D ZIEŃ 11. Czas na pełen relaks, wylegiwanie się na 
złocistych plażach Zanzibaru oraz kąpiel w turkusowych, 
ciepłych wodach Oceanu Indyjskiego. Nocleg.

D ZIEŃ 12. Relaksu ciąg dalszy. Możliwość nurkowania 
na pięknej rafie u wybrzeża wyspy. Zwiedzanie okolicy 
wypożyczonym rowerem lub motocyklem, lub leżenie 
płaskie na aksamitnym białym piasku. Szansa spożycia 
egzotycznej kolacji (owoce morza) w doborowym 
towarzystwie i niezapomnianej nocnej scenerii na plaży 
pod Krzyżem Południa. Nocleg.

D ZIEŃ 13. Po śniadaniu, około godz. 10 przejazd do Stone 
Town. Zwiedzanie, popołudniowe spacery uliczkami 
starego miasta. Transfer do hotelu. Nocleg.

D ZIEŃ 14. Leniwy poranek, ostatnie chwile na urokliwej 
wyspie. Około południa transfer na przystań. 
Dwugodzinna przeprawa promem do administracyjnej 
stolicy Tanzanii - Dar Es Salaam. Przejazd na lotnisko, 
czas na ostatnie zakupy. Wieczorny wylot do Europy.

D ZIEŃ 15. Przylot do europejskiego portu tranzytowego 
i przesiadka na samolot do Warszawy. Lądowanie na 
Okęciu. Spotkanie z oczekującymi członkami rodzin 
i znajomymi, prezentacja nabytej w trakcie wspinaczki 
tężyzny i górskiej opalenizny. Tryumfalny powrót 
w domowe pielesze w aurze sławy zdobywcy Dachu 
Afryki.

TANZANIA - KILIMANDŻARO - ZANZIBAR

TERMINY:
28.12 – 11.01.2017*
22.01 – 05.02.2017
12.02 – 26.02.2017
12.03 – 26.03.2017
19.04 – 03.05.2017 
25.06 – 09.07.2017  

13.08 – 27.08.2017*
17.09 – 01.10.2017
08.10 – 22.10.2017
05.11 – 19.11.2017
28.12 – 11.01.2018*

*wysoki sezon, dopłata 760 PLN + 160 USD

CENA: 
7 870 PLN + 2 370 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 870 PLN + 2 370 USD x kurs sprzedaży Pekao 
SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Arusha - Zanzibar, 

Dar Es Salaam - Warszawa
-  zakwaterowanie: w Arushy 3*** hotel (pokoje 2-os. 

z łazienkami), podczas safari i na Zanzibarze lodże 
(pokoje 2-os. z łazienkami), w Parku Kilimandżaro - 
drewniane domki (toalety na zewnątrz)

-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, trzy posiłki 
dziennie podczas podejścia na Kilimandżaro 
i w parkach narodowych

-  transport - minibusy, prom Zanzibar - Dar Es Salaam
-  lokalni przewodnicy, kucharz, tragarze
-  opieka polskiego pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
-  opłaty do parków narodowych i na obszary chronione 

oraz bilety wstępu - 140 USD
-  opłaty za wizę do Tanzanii - 50 USD
-  opłaty lotniskowe - 30 USD
-  napiwki - około 100 USD
-  dopłata do pokoju 1-os. poza schroniskami - 45 USD/

dzień 

UWAGA: wskazana ochrona przeciwmalaryczna oraz 
szczepienie na żółtą febrę

Arusha - rezerwat Manyara - Ngorongoro - Kilimandżaro - Dach Afryki 5 895 m n.p.m - Zanzibar 


