
KILIMANJARO – Machame Route
i Zanzibar

Oferta na zamówienie dla 
Aleksandry Gelo-Piesty –
Crazywomangohealthy.com



Popołudniowy wylot z Warszawy do Dubaju. Lądowanie późnym wieczorem w stolicy Emiratów
Arabskich i transfer do hotelu. Kolacja we własnym zakresie. Nocleg w hotelu.

Wyżywienie: kolacja we własnym zakresie w hotelu
Zakwaterowanie: Holiday Inn Express
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/dubai/dxbga/hoteldetail

Dzień 1 – 25.06 – Przelot z Warszawy do Dubaju

Lądowanie w Nairobi wczesnym popołudniem. Około 45-minutowy transfer z lotniska do Eco Lodge
znajdującej się w jednej z najstarszych dzielnic Nairobi – Karen. Dzielnica nazwana została na cześć
duńskiej pisarki Karen Blixen, która swoją powieścią pt. „Pożegnanie z Afryką” rozsławiła nie tylko
Nairobi ale całą Kenię. Lunch w jednej z klimatycznych restauracji w Karen (koszt dodatkowy ok. 20
USD) Odpoczynek w zaciszu Lodge w otoczeniu wyjątkowej afrykańskiej przyrody. Kolacja i nocleg w
Lodge.

Wyżywienie: kolacja
Zakwaterowanie: Wildebeest Eco Camp http://www.wildebeestecocamp.com/

Dzień 2 – 26.06 – Przylot do Nairobi

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/dubai/dxbga/hoteldetail
http://www.wildebeestecocamp.com/


Dzień 3 – 27.06 – Nairobi – Spotkanie z Masajami - Moshi

Po śniadaniu w Nairobi przejazd w stronę granicy z Tanzanią. Przekroczenie granicy na typowym,
tętniącym życiem afrykańskim przejściu granicznym, pełnym straganów, handlarzy i podróżnych.
Dotarcie do krainy Masajów – „Rycerzy Sawanny”. Odmienność kulturowa oraz tradycja tych
mieszkańców Afryki wprowadzi nas w świat dotąd nieznany.

Podczas wizyty w masajskiej wiosce będziemy mogli m.in. nauczyć się władania włócznią,
spróbować herbaty parzonej po masajsku oraz tradycyjnie wyrabianej tabaki. Niezwykły lunch z
wojownikami masajskimi. W menu m.in. pieczona koza lub jagnięcina, szpinak, sałatki, kasza
kukurydziana – tradycyjne kenijskie ugali. To spotkanie pozostanie w pamięci na zawsze!

W godzinach popołudniowych dotarcie do Moshi – mniejszego miasteczka położonego w pobliżu
bram Parku Narodowego Mount Kilimanjaro, będącego słynną bazą wypadową dla trekkingowców.

Wyżywienie: śniadanie, lunch, kolacja
Zakwaterowanie: Hotel Sal Salinero https://www.salsalinerohotel.com/kilimanjaro.html

https://www.salsalinerohotel.com/kilimanjaro.html


Dzień 4 – 28.06 – Moshi – Machame Camp Site

Po śniadaniu przejazd do bram Parku Narodowego Kilimanjaro i początek trekkingu na najwyższy
szczyt Afryki trasą Machame Route. Przejście przez las deszczowy wijącym się szlakiem, po 5 – 7
godzinnym marszu (ok. 18 km) dotarcie do Machame Campsite (3 100 m). Nocleg w obozie
namiotowym, kolacja przygotowana przez kucharzy.

Wyżywienie: śniadanie, lunch, kolacja
Zakwaterowanie: Machame Campsite, 3 100 m n.p.m.

Dzień 5 – 29.06 – Machame Camp Site – Shira Camp Site

Po śniadaniu, opuszczenie piętra lasów deszczowych i kontynuacja trekingu pnącą się ścieżką,
przecinającą małą dolinę i biegnącą wzdłuż pokrytej wrzosami stromej, skalistej grani. Po dotarciu
na koniec grani, droga skręca na zachód wzdłuż doliny rzeki na wysokości 3 658 m (5 – 7 godzin
marszu, ok. 9 km). Nocleg w namiotach, w Shira Campsite na wysokości 3 800 m.

Wyżywienie: śniadanie, lunch, kolacja
Zakwaterowanie: Shira Campsite, 3 800 m n.p.m.



Dzień 6 – 30.06 – Shira Campsite – Barranco Camp Site

Z płaskowyżu Shira kontynuacja trekingu na wschód w kierunku lawowej wieży skalnej nazywanej
“Zębem Rekina”, niedługo po minięciu tej formacji skalnej napotyka się na skrzyżowanie prowadzące
na lodowiec Arrow, 5 – 7 godzin (ok.15 km.). Nocleg w namiotach, w Barranco Campsite na
wysokości 3 950 m.

Wyżywienie: śniadanie, lunch, kolacja
Zakwaterowanie: Barranco Campsite, 3 950 m n.p.m.

Dzień 7 – 01.07 – Barranco Camp Site – Barafu Camp Site

Po opuszczeniu Barranco Campsite kontynuacja marszu stromą granią przechodząca obok ściany
skalnej Barranco i przecinającą dolinę Karanga. Dotarcie do skrzyżowania i dalej wędrówka ścieżką
prowadzącą do Barafu Campsite na wysokości 4 600 m, który będzie miejscem noclegowym. Tego
dnia maszeruje się około 8 – 9 godzin (ok. 13 km). Z obozu widać dwa inne wielkie szczyty Afryki –
Mt. Meru i Mawenzi…

Wyżywienie: śniadanie, lunch, kolacja
Zakwaterowanie: Barafu Campsite, 4 600 m n.p.m.



Dzień 8 – 02.07 – Atak szczytowy – Mweka Camp Site

Dziś długi, ale najważniejszy, najbardziej wyczekiwany i najbardziej ekscytujący dzień! Niedługo po
północy rozpoczęcie trekkingu do grani krateru Stella Point (5 745 m). Ta część wspinaczki zabiera
około 6 – 7 godzin (7 km). Jeszcze 1,5 godziny marszu w dość płaskim terenie do najwyższego punktu
Afryki – Uhuru Peak o wysokości 5 895 m! Zejście ze szczytu do Mweka Campsite na zasłużony
odpoczynek, posiłek oraz nocleg. Kolacja tego dnia po zdobyciu szczytu smakuje najlepiej. Marsz w
dół do obozu zajmuje około 5 –8 godzin (23 km).

Wyżywienie: śniadanie, lunch, kolacja
Zakwaterowanie: Mweka Campsite, 3 060 m n.p.m.

Dzień 9 – 03.07 – Mweka Camp Site – zejście – wylot na Zanzibar

Ostatni dzień trekkingu – z campu Mweka zejście (ok. 3-godz.15km) do Bram Parku Narodowego,
lunch. Po lunchu przejazd na lotnisko, możliwość skorzystania z prysznica w Kia lodge, położonej przy
lotnisku Kilimanjaro i wylot na Zanzibar. Transfer z lotniska do hotelu. Kolacja i nocleg w hotelu.

Wyżywienie: śniadanie, lunch, kolacja
Zakwaterowanie: Hotel Next Paradise https://next-paradise.com/en/

https://next-paradise.com/en/


Pierwszy dzień na wyspie z rajskimi plażami i lagunowym Oceanem Indyjskim przeznaczony jest w
całości na zasłużony odpoczynek. Kolacja i nocleg w hotelu. Wieczorna medytacja

Wyżywienie: śniadanie, lunch, kolacja 
Zakwaterowanie: Hotel Next Paradise https://next-paradise.com/en/

Dzień 10 – 04.07 – Zanzibar 

https://next-paradise.com/en/


Dzień 11 – 05.07 – Odpoczynek na Zanzibarze

Korzystanie z uroków pobytu na Zanzibarze. Czas wolny i odpoczynek. Opcjonalnie możliwość
snorkelingu na przybrzeżnej rafie koralowej, zwiedzania plantacji goździków i wanilii czy Stone Town,
zabytkowej starówki stolicy Zanzibaru. Czas na zakupy pamiątek. Propozycje fakultatywne obejmują
też rejs tradycyjnym Dhow (arabskim statkiem) oraz specjalnie przygotowane barbecue na plaży –
homary, kraby, owoce morza z zimnymi napojami i najbardziej egzotycznymi owocami wyspy.
Atrakcje opcjonalne płatne dodatkowo.
Wieczorna medytacja

Wyżywienie: śniadanie, lunch, kolacja
Zakwaterowanie: Hotel Next Paradise https://next-paradise.com/en/

https://next-paradise.com/en/


Dzień 12 – 06.07 – Ostatni dzień na Zanzibarze

Ten dzień jest ostatnim na tanzańskiej wyspie Zanzibar. Ostatnie chwile na zdjęcia, relaks,
kupno pamiątek czy po prostu delektowanie się wybrzeżem. Po południu wyjazd na lotnisko na
wieczorny lot powrotny do Polski.

Wyżywienie: śniadanie, lunch
Zakwaterowanie: -



Dzień 13 – 07.07 – Przylot do Polski – zakończenie wyprawy

Lądowanie w Warszawie i zakończenie afrykańskiej przygody.

Przeloty:
25.06.2020  Warszawa – Dubaj 15:00-22:45 EK 180 
26.06.2020  Dubaj – Nairobi 10:15-14:15 EK 719
06.07.2020  Zanzibar – Dubaj 21:30-04:25+1EK 2191
07.07.2020  Dubaj – Warszawa  08:10-12:15 EK 179

*zastrzegamy możliwość zmiany miejsc noclegowych. Dostępność miejsc w samolotach, hotelach oraz obiektach
wspomnianych w programie wymagają ostatecznego potwierdzenia.



Podsumowanie  - pakiet Kilimanjaro

TERMIN 25.06 -07.07.2020

CZAS TRWANIA 13 dni / 11 nocy

LICZBA UCZESTNIKÓW 11 osób + 1 PL przewodnik

CENA 4 290 USD /os.

ZAKWATEROWNIE Hotele, Lodge i campy namiotowe (pokoje 2 – osobowe + namioty dwuosobowe podczas wspinaczki)

TRANSPORT 6-7 - osobowy mini van / Toyota Land Cruiser 4x4 – podczas transferów 

WYŻYWIENIE Śniadania, obiady, kolacje podczas trekkingu

CENA ZAWIERA

• Przeloty zgodnie z programem
• Zakwaterowanie zgodnie z programem
• Wyżywienie zgodnie z programem 
• Transport w kraju docelowym 
• Opieka lokalnego anglojęzycznego kierowcy podczas transferów
• Koszt 1 polskojęzycznego przewodnika – (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wstępy do parków)
• Wstępy do parków narodowych
• Pełen serwis i noclegi podczas trekkingu na Kilimanjaro [lokalni, anglojęzyczni przewodnicy górscy, tragarze, kucharz 3 posiłki dziennie, napoje 

bezalkoholowe, namioty i materace, prywatna biodegradowalna toaleta (2 na grupę 12-osobową w cenie), tlen]
• Atrakcje wymienione w programie bez adnotacji „płatne dodatkowo”
• Ubezpieczenie AXA 100.000 Euro /za osobę KL/NNW ze zwyżką na trekking
• Ubezpieczenie Amref Flying Doctors
• Obowiązkowy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• Możliwość skorzystania z prysznica przed wylotem – shower room w Kia Lodge, przy lotnisku Kilimanjaro
• Wykłady/ warsztaty motywacyjne z trenerem mentalnym 

CENA NIE ZAWIERA

• Wizy do Kenii (50 USD za osobę)
• Wizy do Tanzanii (50 USD za osobę)
• Własnych wydatków
• Zwyczajowych napiwków (koszt dodatkowy: ok. 100 USD za osobę, za trekking)
• Dodatkowego sprzętu wspinaczkowego (śpiwór, kije trekkingowe, dodatkowa karimata – wedle uznania, etc.) 
• Dodatkowego wyżywienia, napoi nie wymienionych w programie 
• Wycieczek opcjonalnych



Kilimanjaro – Machame Route



Kilimanjaro – Machame Route

Machame Route:

Machame Gate: 1900 m.n.p.m
Machame Camp: 3100 m.n.p.m
Shira Camp: 3800 m.n.p.m
Barranco Camp: 3950 m.n.p.m
Barrafu Camp: 4600 m.n.p.m
Uhuru Peak: 5895 m.n.p.m
Mweka Camp: 3060 m.n.p.m 



Kilimanjaro – Informacje praktyczne 

Co zabrać:
Jak wiemy, nie sprzęt chodzi po górach, ale człowiek, który go nosi. Jednak to co mamy na sobie może zaważyć o naszym sukcesie, ułatwić
nam zadanie lub utrudnić. Dlatego wybór sprzętu na taką wyprawę powinien być dokonany odpowiednio wcześniej i sprawdzony, jeśli
będzie kupowany nowy. Zawsze najlepiej używać sprzętu sprawdzonego już w innych warunkach. Zdarza się jednak, że po długim okresie
używania musimy go wymienić na nowy, wówczas należy go przetestować przed wyjazdem.

Sprzęt:
- dobra para butów - najlepiej sprawdzi się profesjonalne obuwie trekkingowe odpowiednie do wypraw na ok 6 tys. m n.p.m. typu vibram
– goretex
- śpiwór – najlepiej mieć swój – przystosowany do temperatur na ok. -10 stopni
- dodatkowa karimata – wedle uznania
- bielizna termo aktywna i podkoszulki,
- okulary przeciwsłoneczne,
- piżama lub dres do spania
- ciepła czapka
- rękawiczki,
- butelki na wodę / bidony (wystarczające do przenoszenia trzech litrów)
- eco - torby do przechowywania rzeczy suchych,
- ręczniki szybkoschnące
- wilgotne chusteczki do przemywania
- słodycze
- pieniądze na napiwki (150 - 200 USD / 1os )
- osobista apteczka i mały plecak na dzień (do przenoszenia własnych rzeczy, z których będziecie korzystać w ciągu dnia)
- termos na wodę

Plecaki – potrzebny jest jeden duży, ok. 50-60L, z bardzo dobrym systemem nośnym, wygodny. Pamiętaj o tym, że głównie będą go nosić
tragarze, a o ich wygodę też należy zadbać, to oni wykonują największą pracę. Drugi mniejszy – ok. 15/20L dla siebie, aby móc schować
kurtkę przeciwdeszczową (świetnie sprawdzają się kurtki z gore-texu), lunch box, przekąski, napoje – co najmniej 2L, cieplejsze rzeczy
w razie potrzeby – rękawiczki, czapkę, bufkę itp.
(Istnieje również możliwość wypożyczenia plecaka a miejscu za opłatą ok. 30 USD / 1os.)

Kijki trekkingowe - najlepiej teleskopowe. Warto je mieć, pomagają zarówno przy podchodzeniu pod górę, jak i przy schodzeniu,
gdyż schodzenie odbywa się dość szybko, szczególnie z wysokich partii góry.
(Istnieje również możliwość wypożyczenia kijów na miejscu za opłatą ok. 20 USD / 1os.)



Kilimanjaro – Informacje praktyczne 

Buty – górskie, twarda podeszwa wibram (wystarczy twardość B, czyli taka jak w nasze polskie góry), cholewka najlepiej z membraną,
niekoniecznie gore-tex, wysokie za kostkę. Buty powinny być o jeden numer za duże, aby skarpeta swobodnie weszła i pozostał zapas
na spuchniętą stopę – ta spuchnie na pewno od samego chodzenia, od wysokości również może się zdarzyć. Raki nie będą potrzebne.
Niestety, pokrywy śnieżnej już nie ma. Lodowiec będzie widoczny w oddali, szary, pokryty pyłem wulkanicznym, topniejący…

Kurtka – najlepiej gore-tex. Warto też zabrać softshell i bieliznę termiczną (przyda się bielizna, która grzeje, nie tylko ta zwykła do biegania).

Śpiwór – puchowy z 1kg puchu lub syntetyk z komfortem -5/-10C. Ktoś może powiedzieć, że to przesada. W dolnych partiach góry –
owszem, ale wówczas można spać w samej bieliźnie, odkryć się itp. Wyżej na szlaku – przyda się bardzo, będzie ciepło, wygodnie, wyśpimy
się, wypoczniemy. Na Kilimandżaro nie ma bardzo niskich temperatur, w nocy w trzech ostatnich obozach temperatura spada do zera lub
trochę niżej (warto prześledzić historię pogody w okresie, gdy wyjazd jest planowany). Wszystko zależy od tego jak dana osoba odczuwa
niskie temperatury, jak bardzo jest podatna na zimno i na jakim komforcie jej zależy. Można zabrać lżejszy śpiwór (wiedząc,
że tylko na trzy/cztery noce potrzebny będzie cieplejszy), i ubrać się cieplej. Pytanie – czy będzie nam wtedy wygodnie i czy na pewno będzie
nam ciepło, bo przecież śpiwór grzeje nas naszym ciepłem (oddaje nam nasze ciepło), a jak będziemy odizolowani od śpiwora przez więcej
warstw ubrania – na pewno nas ten śpiwór nie ogrzeje.

Karimata/mata – jest bardzo ważna, dzięki niej będziemy mieć większy komfort spania na kamienistym podłożu, które tam występuje
najczęściej. Warto mieć grubszą, aby lepiej się wyspać i lepiej izolować od podłoża. Można zabrać lekką matę samopompującą, można
grubszą karimatę. Różnią się gabarytami, ale też izolacją i wygodą używania.

Okulary – wystarczą przeciwsłoneczne z odpowiednim filtrem UV. Na Kilimandżaro nie ma lodowców, które oślepiają, więc nie ma potrzeby
zabierania okularów lodowcowych.

Inne akcesoria – warto zabrać kominy, czyli chusty wielofunkcyjne, buffy/bufki (różnie się je nazywa i również można je wykorzystać
na różne sposoby, także jako ręcznik), czapkę, rękawiczki, ciepłe skarpety, czołówkę.

Jedzenie - kucharz w polowych warunkach (butla z gazem, garnek, patelnia) czyni cuda z produktów wnoszonych przez tragarzy. W zasadzie
nie trzeba z Polski nic zabierać. Ale jak ktoś lubi, to oczywiście nasza czekolada, kabanosy czy landrynki będą umilały wieczory
nie tylko uczestnikowi wyprawy, ale też pozwolą zaprzyjaźnić się z tragarzami i kucharzem, co może sprawić, że Twoja wyprawa
na Kilimandżaro będzie jeszcze przyjemniejsza.

Higiena – podczas trekkingu na Kilimandżaro dostęp do wody jest bardzo ograniczony. Nie ma możliwości skorzystania z prysznica, nie ma
toalet przez większą część trasy. Zazwyczaj rano otrzymujemy małą miskę z wodą, która musi wystarczyć na odświeżenie się, więc trzeba
podjąć decyzję, co myjemy w pierwszej kolejności, a co dzisiaj sobie darujemy. Przyda się zapas wilgotnych chusteczek, które pozwolą
utrzymać higienę. Należy jednak pamiętać o niezaśmiecaniu! Wszystkie śmieci zabieramy z sobą na szczyt i z powrotem.



Kilimanjaro – Informacje praktyczne 

Ludzie – są wspaniali, przyjaźnie nastawieni. Często znają podstawowe słowa w języku turystów, których obsługują. Nauczenie się przez nas
kliku zwrotów w suahili nie jest trudne, a na pewno spotka się z uznaniem i szerokim uśmiechem (kilka podstawowych zwrotów znajduje się
poniżej). Są też ubodzy, w skromnych ubraniach i butach, czasem w zwykłych „adidasach”. Obsługa turystów to dla nich praca. Traktują nas
z szacunkiem, ale jak ludzi, na których mogą zarobić. To nic złego. My jedziemy tam, ponieważ mamy kaprys/marzenie wejść na górę i mamy
na to środki, a oni dzięki temu mogą zarobić na siebie i całą swoją rodzinę, a często jest to pół wioski. O tym trzeba pamiętać. Nie wszyscy
turyści jednak tak uważają. Część odnosi wrażenie, że chcą ich oszukać. To jest zderzenie kultur, ponieważ kultura suahili (i nie tylko)
nakazuje się dzielić. Jeden silny człowiek pracuje na wielką wielodzietną rodzinę, rodziców itp. On posiada niewiele, a my jadąc tam,
pokazujemy, że posiadamy więcej, więc skoro więcej mamy – to podzielmy się z nim, bo on nie ma. Proste, prawda? Często jednak
nie zrozumiałe przez ludzi z zachodu. Tragarze są wspaniali, uśmiechnięci, pomocni i niezwykle silni. Wnoszą na szczyt po 25-30kg i zawsze
są na miejscu biwaku przed turystami, często umilając czas śpiewają. Bez ich pomocy, mało który człowiek „z zachodu” wszedłby na tę górę
samodzielnie, z pełnym wyposażeniem. Zdobywamy szczyt dzięki nim, ich sile i doświadczeniu i warto o tym pamiętać po zakończeniu
wyprawy dziękując za udział i żegnając się. Wejście na szczyt jest zwieńczeniem naszego wysiłku i wielu przygotowań. Oglądanie wschodu
słońca ze szczytu jest niezapomnianym przeżyciem. Mamy za sobą kilka dni wędrówki, a widoki i odczucia na długo pozostaną w pamięci.

Krótka lekcja suahili – podstawowe zwroty
dzień dobry (potocznie) – jumbo (czyt. dżambo); odpowiedź: „jumbo”
cześć – mambo; odpowiedź: „poa”
jak się masz? – habari gani?; odpowiedź: dobrze – „nzuri”, bardzo dobrze – „nzuri sana”
dziękuję – asante
dziękuję bardzo – asante sana
mzungu – człowiek biały, z zachodu (można to usłyszeć głównie od dzieci, zwrot jest potoczny, nie jest obraźliwy)
woda – maji (czyt. madżi)
mięso – nyama (czyt. njama)
jak masz na imię – jina lako (czyt. dżina lako)
mam na imię – jina langu (czyt. dżina langu)
skąd jesteś – uko wapi (czyt. uko łapi)
jestem z – mimi natoka



Kilimanjaro – Informacje praktyczne 

Aklimatyzacja:
Co to jest aklimatyzacja? W dużym skrócie – przystosowanie się danego organizmu do nowych warunków klimatycznych; w górach –
do wysiłku na dużych wysokościach, gdzie jest niższe stężenie tlenu w powietrzu i ciśnienie atmosferyczne.
Nie można przygotować aklimatyzacji przed wyjazdem, nie można jej wytrenować czy sprawdzić. Przygotowanie fizyczne nie ma znaczenia
na to, jak wysokość wpłynie na nasz organizm. Jeśli Twoim udziałem były już czterotysięczniki, wiesz jak zachowuje się Twój organizm
na tych wysokościach. Wiesz, czy musisz uważać, reagować, poświęcić więcej czasu na aklimatyzację. Ale uwaga – Kilimandżaro ma prawie
6000 m n.p.m.! Zazwyczaj odczuwa się wpływ wysokości na organizm powyżej 3500-4000m n.p.m. Powyżej 5000 m n.p.m. wpływ wysokości
na organizm odczuwa już większość ludzi. Są to różne objawy – od zmęczenia ogólnego, przez powiększający się brak apetytu, opuchnięcie
twarzy, rąk (odwodnienie) do bólów głowy i wymiotów.
Utrudnione jest oddychanie, aby dotlenić organizm zaczynamy szybciej i głębiej oddychać, zwiększamy wentylację, ale nie podniesiemy
zawartości tlenu we krwi do takiego, jaki występuje na poziomie morza. Krew gęstnieje wraz z wysokością (większa produkcja czerwonych
krwinek powoduje większą lepkość krwi), co utrudnia pracę serca. Można temu przeciwdziałać poprzez powolne zdobywanie wysokości,
czyli aklimatyzację. Wchodzenie na szczyt Kilimandżaro jest bardzo powolne, ponieważ im wolniej, tym lepiej organizm się przystosowuje.
Tragarze i przewodnicy wołają w języku suahili „pole, pole”, co znaczy „wolno, wolno”. Bardzo dużą rolę odgrywa przewodnik – jak wolno
prowadzi ludzi, czy uważa na nich, rozmawia, dopytuje jak się czują itp., reaguje. To on ma doświadczenie.
Mimo to, warto dużo wiedzieć o aklimatyzacji, aby móc również samodzielnie rozpoznać objawy. Należy bardzo dużo pić. Nie można
dopuścić do odwodnienia. Stara szkoła mówi – obserwuj swój mocz: powinien być jasny, w kolorze słomki, co oznacza, że organizm dobrze
funkcjonuje. Jeśli mocz ciemnieje, jest coraz bardziej pomarańczowy – trzeba pić jeszcze więcej.

Kondycja:
Kilimandżaro to góra, która ma prawie 6000 m n.p.m., dokładnie 5895m n.p.m. Na szlaku na szczyt nie ma trudności technicznych.
Wyprawa na Kilimandżaro to długi, kilkudniowy trekking pod górę po ubitym trakcie. Na trasie Machame Route (popularnej,
ale nie najkrótszej, liczy około 100 km) jest tylko jedno miejsce kiedy trzeba użyć rąk do przytrzymania się i przejść po bardzo wąskim
progu. Jeśli ktoś nie dociera na szczyt, powodem jest zazwyczaj choroba wysokościowa lub nieodpowiednia kondycja. To, że na szlaku
nie ma trudności technicznych, nie oznacza, że jest bardzo łatwo i można wstać od biurka, przejść całą trasę bez konsekwencji dla
organizmu.
O kondycję warto zadbać odpowiednio wcześniej, im więcej czasu, tym lepiej. Można biegać, uprawiać nordic walking, to powinno
wystarczyć. Połączenie nordic walking i biegania jest najlepsze. Można chodzić na siłownię, aby wspomóc wytrzymałość i siłę – nie jest
to jednak konieczne. Na szlaku nie dźwigamy nic ciężkiego, nasz główny bagaż niosą tragarze, więc siły jako takiej nie wykorzystujemy.
Niezbędna jest natomiast wytrzymałość, aby maszerować codziennie przez 5-8h pod górę przez 6-7 dni, z lekkim obciążeniem ok. 5-10kg.
Maszerować tak, aby nie dostać zadyszki, gdyż w połączeniu z wysokością daje to słaby efekt. Marsz odbywa się w wolnym tempie, ma
to swoje uzasadnienie w wysokości.



WYCIECZKI DODATKOWE NA ZANZIBARZE – STONE TOWN

Wczesnym popołudniem wizyta na największej na wyspie plantacji przypraw i tropikalnych owoców.
Każdy będzie mógł się przekonać jak w środowisku naturalnym rośnie kardamon, cynamon, wanilia.
Następnie przejazd do stolicy Zanzibaru - Stone Town. Spacer po Starym Mieście wpisanym na listę
UNESCO, zwiedzanie najbardziej znanych historycznych budynków miasta, m.in. „House of Wonders”
oraz katedry anglikańskiej położonej na terenie byłego targu niewolników. Po spacerze czas na zakupy
pamiątek w lokalnych sklepikach. Wieczorem wizyta w słynnych ogrodach Forodhani, gdzie o
zachodzę słońca rybacy rozkładają stoiska z grillowanymi owocami morza i innymi lokalnymi
przysmakami.

KOSZT DODATKOWY: 55 USD OD OSOBY



WYCIECZKI DODATKOWE NA ZANZIBARZE – BLUE SAFARI I JOZANI 
FOREST 

Po śniadaniu rejs tradycyjnym Dhow (arabskim drewnianym statkiem) na bezludną wyspę. Dzień
spędzony nad oceanem, bez turystycznego zgiełku. Niezwykłą atrakcją będzie oglądanie delfinów oraz
snorkeling na rafie z podziwianiem kolorowych ryb. Dla naszych Gości specjalnie przygotowane
zostanie barbecue na plaży – homary i inne owoce morza z zimnymi napojami i najbardziej
egzotycznymi owocami wyspy.
KOSZT DODATKOWY: 100 USD OD OSOBY

Wycieczka do Jozani Forest, gdzie można poczuć się jak w dżungli. Zobaczyć tu można małpy, w tym
red colobus, jaszczurki, żaby, nawet te o mikroskopijnych rozmiarach, a także podziwiać i
rozkoszować się widokiem zielonej roślinności.
KOSZT DODATKOWY: ok 60 USD OD OSOBY



Kilimanjaro – Machame Route

Machame Route:

Machame Gate: 1900 m.n.p.m
Machame Camp: 3100 m.n.p.m
Shira Camp: 3800 m.n.p.m
Barranco Camp: 3950 m.n.p.m
Barrafu Camp: 4600 m.n.p.m
Uhuru Peak: 5895 m.n.p.m
Mweka Camp: 3060 m.n.p.m 



Przewodnik – Agnieszka Lewandowska

Agnieszka Lewandowska –ukończyła studia magisterskie na kierunku „Geografia” na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku „Menadżer Turystyki” w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie.
Pasją Agnieszki są podróże, w szczególności Afryka. Jest współwłaścicielką biura podróży Africa line, 
specjalizuje się w przygotowaniu i obsłudze najbardziej nietypowych wyjazdów, dużych grup na wyjazdy 
motywacyjne, jak również kameralnych, często luksusowych podróż. Jest szczęśliwą żoną Marcina i mamą 3 
letniej Klary i osmiomiesięcznego Wojtusia. Prywatny czas spędza bardzo aktywnie, przemierzyła na rowerze 
Republikę Środkowej Afryki w ramach projektu Afryka Nowaka, kocha góry, trekkingi i wspinaczkę, 
Kilimanjaro zdobyła dwukrotnie. Raz podczas wyjazdu z fundacją Anny Dymniej – Kilimanjaro Mimo 
Wszystko, drugi raz w trakcie wyjazdu incentive dla jednej z korporacji, gościem specjalnym wyjazdu był Piotr 
Pustelnik. W trakcie swoich podróży odwiedziła ponad 60 krajów świata.



Trener mentalny – Aleksandra Gelo-Piesta

Aleksandra Gelo-Piesta - jestem psychologiem, certyfikowanym coachem, trenerem biznesu i rozwoju osobistego, 
absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna, a także Martin College of Sydney w 
Australii na kierunku Marketing oraz Szkoły Coachów Grupy SET i Szkoły Trenerów Biznesu Grupy SET. Współpracuję z 
Grupą Set jako trener w ramach Szkoły Coachów oraz Szkoły Trenerów Biznesu. Jestem instruktorem i trenerem 
personalnym metody PILATES, a także autorką projektu CRAZY WOMEN GO HEALTHY. 
Buduję MOCne Kobiety w holistyczny, kompleksowy sposób, bo wierzę, że dla najlepszych rezultatów, zmian trzeba 
dokonywać równolegle na trzech integralnych poziomach – w ciele, umyśle i duszy. Pomagam kobietom przejść od 
strachu, niepewności, niskiej samooceny do pełnej samoakceptacji, pewności siebie, szczęścia i spełnienia. Prywatnie 
żona, mama i spełniająca się kobieta. Crazy Woman. Crazy Mom. 

Podczas wyjazdu zadbam o naszą siłę mentalną, szczególnie w tych najtrudniejszych momentach trekkingu, a także 
przeprowadzę kilka wykładów motywacyjnych oraz medytacje na Zanzibarze. 



TANZANIA – INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o kraju
Tanzania położona jest w Afryce Wschodniej, w dużej części na płaskowyżu o średniej wysokości 1500 m n.p.m. Przecina go system Wielkich Rowów Afrykańskich, który ciągnie się kilka tysięcy kilometrów,
od Morza Martwego na północy do Mozambiku na południu. Na obszarze Tanzanii leży najwyższa góra kontynentu – Kilimanjaro (5895 m n.p.m.), jedna z największych na świecie kalder wulkanicznych –
Ngorongoro, największy park narodowy Afryki, duża część największego afrykańskiego jeziora – jeziora Wiktorii a także fragment drugiego najgłębszego jeziora świata – Tanganika. Językami urzędowymi w
Tanzanii są angielski i suahili. Rozmawiając z Tanzańczykami, należy przyzwyczaić się do specyficznego afrykańskiego akcentu, który początkowo może wydawać się trudny do zrozumienia. Tanzanię
zamieszkuje około 45 mln mieszkańców, należących do ponad 120 grup etnicznych. Wszystkie mówią własnymi językami, ale liczebność żadnego z nich nie przekracza 10 % populacji kraju. Największym
miastem Tanzanii jest Dar es Salaam, które liczy ok 3,5 mln mieszkańców. Religią dominującą w Tanzanii jest chrześcijaństwo (61%;), jednakże na terenie Zanzibaru religią dominująca jest islam, który
wyznaje ok. 90% mieszkańców.

Klimat i pogoda
Położona na południe od równika Tanzania cieszy się klimatem tropikalnym na prawie całym obszarze - wyjątkiem są wyższe partie gór w północnej część kraju ze szczytami Kilimandżaro i Meru, gdzie
temperatura może spadać nawet poniżej zera (a w najbliższych okolicach szczytów nawet do -15°C).
Temperatury w Aruszy - bazie wypadowej dla miłośników trekkingu - wahają się w ciągu dnia między 15°C a 30°C (najchłodniej jest w czerwcu lipcu i sierpniu). W nocy temperatury oscylują między 10 1
15°C przez cały rok. Wyjątkowo ciepły i wilgotny klimat panuje na wybrzeżu - temperatury w pobliżu Dar Es Salaam w zasadzie nie spadają poniżej 20°C przez cały rok (w nocy), często przekraczając 30°C
(za dnia). Wilgotność jest nieco łagodzona przez bryzę znad Oceanu Indyjskiego.
W Tanzanii, podobnie jak w Kenii, występują dwie pory deszczowe: krótka (masika), która trwa od listopada do połowy stycznia oraz długa (mvuli) - rozpoczynająca się w kwietniu i kończąca w czerwcu.
Dwie pory suche - krótka i długa - trwają od czerwca do października oraz od stycznia do marca.
Miłośnicy safari i obserwowania dzikich zwierząt będą najbardziej usatysfakcjonowani podróżą do Tanzanii między lutym a marcem a październikiem, gdy Parku Narodowym Serengeti przybywają tysiące
zwierząt, migrujące z równin rezerwatu Masai Mara w Kenii w poszukiwaniu pożywienia (w styczniu i lutym można je zobaczyć w południowej części Parku, od marca do maja w centralnej części, w
czerwcu i lipcu w zachodniej i północnej części Serengeti).
Najlepszy czas na wspinaczkę Kiimajaro: styczeń, luty, Sierpień, wrzesień, październik.

Flora i fauna
Większość terytorium Tanzanii pokrywają sawanny, na których dominującą roślinnością są suche krzewy oraz w niektórych miejscach akacje. Na terenach nadbrzeżnych występują sawanny parkowe z
baobabami. Fauna Tanzanii jest bardzo zróżnicowana gatunkowo, występują tam m.in.: słonie, lwy, gepardy, lamparty, hieny, szakale, gazele, a w okolicach rzek krokodyle i hipopotamy.

Bezpieczeństwo
Tanzania jest bezpiecznym krajem, o stabilnej sytuacji politycznej, panującej tu od odzyskania niepodległości.
Uczestnikom wypraw towarzyszy polski przewodnik bądź lokalny anglojęzyczny kierowca-przewodnik, który doskonale zna realia, posiada szeroką wiedzę kulturową i doświadczenie w podróżowaniu po
danym rejonie – często jest to autor programu wyprawy. Bezpieczeństwo uczestników jest dla nas kwestią priorytetową. Korzystamy ze sprawdzonych miejsc noclegowych i środków transportu, a sytuacja
społeczno-polityczna na odwiedzanych terenach jest przez nas na bieżąco monitorowana. Nasze biuro posiada własny oddział w Afryce, dzięki czemu rozwinęliśmy szeroką sieć zaufanych kontaktów w
lokalnym środowisku.

Ubezpieczenie
Podczas całego wyjazdu uczestnicy objęci są ubezpieczeniem turystycznym pakiet – AXA TRAVEL KL 30 000 EUR (choroby przewlekłe i nowotworowe), NNW 16 000 PLN, bagaż 2 000 PLN.
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Kuchnia
Przebywając w Tanzanii warto spróbować lokalnych specjałów: ugali (papka kukurydziana podawana z gulaszem warzywnym lub mięsnym), pilau (ryż z mięsem i przyprawami), matoke (tłuczone zielone
banany) oraz mandazi (afrykańskie pączki). W kuchni wybrzeża Tanzanii silne są akcenty hinduskie - popularnym daniem jest samosa (smażone pierożki faszerowane pikantnym mięsem).
Nyama choma (pieczone mięso) to nieoficjalne danie narodowe Tanzanii. W większości odwiedzanych miejsc dostępne są świeże owoce (banany, mango, ananasy, owoce drzewa chlebowego, papaje,
pasiflory i wiele innych). Tanzania - podobnie jak sąsiednia Kenia - słynie z najwyższej jakości herbaty i kawy, której produkcja poddawana jest wysokim standardom i która najlepiej smakuje na miejscu.
Warto spróbować lokalnych piw Serengeti, Safari i Kilimanjaro.

Pieniądze
Jednostką monetarną Tanzanii jest szyling tanzański (1 USD = 2000 TSH). Wymiany dolarów amerykańskich, brytyjskich funtów oraz euro można dokonywać w bankach w Aruszy, a także w niektórych
hotelach. W przypadku dolarów bezwzględnie wymagane są nowe - z dużymi portretami, emitowane po 2006 r. Ze względu na korzystniejsze kursy polecamy wysokie nominały - 50 i 100 USD. Można też
wymieniać czeki podróżne - należy zawsze pytać o prowizje i opłaty. W Tanzanii można bez problemu korzystać z karty płatniczej VISA i Mastercard - korzystanie z innych kart może być
utrudnione. Pieniądze i dokumenty należy nosić w bezpiecznym miejscu. W Afryce nie jest praktykowana zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie, przez co w trakcie polskiego czasu letniego jest
tam godzinę później, a w trakcie zimowego – dwie godziny później.

Zdrowie i szczepienia
Osoby mające kłopoty zdrowotne z sercem, płucami i ciśnieniem krwi proszone są o konsultację z lekarzem przed wyjazdem. Wiek nie stanowi bariery – wszystko zależy od sprawności fizycznej, kondycji i
młodości ducha. Na terenach położnych powyżej 1800 m n. p. m. (duża część kraju) istnieje bardzo małe ryzyko zachorowania na malarię. Wzrasta ono wraz z obniżeniem się wysokości. Największe notuje
się w południowo-wschodniej i zachodniej części kraju, w pobliżu jeziora Wiktoria i Tanganika. Polecanym środkiem profilaktycznym jest Malarone choć nie chroni ono w 100% przez zachorowaniem.
Bardzo ważne jest stosowanie repelentów. Należy pamiętać o zabraniu osobistej apteczki. Na wyposażeniu, poza lekami przepisanymi przez lekarza, powinny znajdować się: środki na problemy żołądkowe
i biegunkę, środki opatrunkowe, bandaż elastyczny, antybiotyk i woda utleniona. Zalecane szczepienia (choć formalnie niewymagane) to: żółta febra, żółtaczka A i B, tężec, błonica i dur brzuszny. W
przypadku wjazdu do Tanzanii z kraju zagrożonego żółtą febrą (np. Kenii) konieczne jest posiadanie tzw. "żółtej książeczki" zaświadczającej o szczepieniu na tę chorobę. Podane wiadomości mają charakter
informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Przed wyjazdem polecamy wizytę u lekarza specjalisty od medycyny tropikalnej, który udzieli informacji na temat profilaktyki antymalarycznej i ewentualnych
zaleceń szczepiennych w danym rejonie. Lista rekomendowanych lekarzy specjalistów w całej Polsce jest dostępna w biurze AFRICAline/WORLDline.

Przepisy celne
Nie ma szczególnych restrykcji dotyczących przepisów celnych. Nie trzeba deklarować ilości wwożonej i wywożonej gotówki. Wywóz waluty tanzańskiej jest jednak zabroniony. Zabroniony jest wywóz
muszli, korali, kości słoniowej oraz skór dzikich zwierząt.

Wizy
Wizę tanzańską, ważną przez 90 dni, otrzymuje się po przylocie do kraju, na lotnisku - wydawana jest za opłatą w wysokości 50 dolarów. Jedynym wymaganym dokumentem jest paszport z okresem
ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. Dostępne są również wizy online: https://eservices.immigration.go.tz/visa/

Zakaz wwożenia torebek plastikowych do Tanzanii!
Do Tanzanii nie wolno wwozić toreb plastikowych ani żadnych reklamówek. (Zakaz importu, produkcji oraz używania.) Jedynym wyjątkiem są torby do przewożenia płynów w bagażu podręcznym.
Podczas pakowania proszę pamiętać aby nie pakować nic w plastikowe jednorazówki czy też foliowe torebki. Zamiast tego proszę spakować rzeczy do toreb szmacianych czy innych wielorazowych. Gdyby
kupowali Państwo coś na lotnisku w strefie bezcłowej można poprosić o spakowanie w papierową torbę.

https://eservices.immigration.go.tz/visa/
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Napiwki
Ogólnie przyjętą zasadą w krajach afrykańskich jest zwyczaj dawania napiwków za wykonaną usługę. Kwoty zależą od rodzaju usługi i wahają się od 2 do 30 USD, mniejsze kwoty warto wręczać w walucie 
lokalnej. Ogólnie przejmuje się, że za dzień pracy kierowcy podczas safari wypada pozostawić 10 USD napiwku. 

Telefon i Internet
W Tanzanii funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć telefonii komórkowej. Opłata za minutę połączenia z Polską wynosi ok. 8 złotych. 

Elektryczność
We wszystkich oferowanych przez nas miejscach noclegowych jest dostęp do elektryczności. Napięcie wynosi 220 – 240V. Obowiązują wtyczki typu brytyjskiego – typu „G”, z trzema prostokątnymi bolcami 
przy czym ten przeznaczony do uziemienia jest prostopadły do pozostałych.

Jednostki miary
W Tanzanii stosuje się system metryczny.

Strefa czasowa
Tanzania znajduje się w strefie czasowej przesuniętej o jedną godzinę w stosunku do polskiej.
W Afryce nie jest praktykowana zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie, przez co w trakcie polskiego czasu letniego jest tam godzinę później, a w trakcie zimowego – dwie godziny później.



UWAGI:
1. Powyższa oferta ma charakter wstępny.
2. Istnieje możliwość modyfikacji programu na życzenie klienta.
3. Program może ulec nieznacznym modyfikacjom w związku ze zmianami rozkładów lotów samolotowych.
4. Dostępność miejsc w samolotach, hotelach oraz obiektach wspomnianych w programie wymagają ostatecznego

potwierdzenia.

Nazwa Prawna: AFRICA line Sp. z o.o ADVENTURE CLUB Sp. k.
KRS:0000261385, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 701-004-62-43
siedziba firmy: Ul. Alzacka 3c, 03-972 Warszawa; Kapitał zakładowy 50.000 PLN; polisa AXA nr 5128867

Informujemy, że prawa autorskie do niniejszego programu przysługują firmie AFRICA line ADVENTURE CLUB Jakiekolwiek rozporządzanie danymi zawartymi w niniejszym programie
oraz ich wykorzystywanie w całości lub w części, w celu kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania innym osobom bez zgody osób uprawnionych do działania AFRICA line
ADVENTURE CLUB może skutkować wystąpieniem z roszczeniami odszkodowawczymi na zasadzie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz. U. Nr 24, Poz.83, Dz. U. Nr 44, Poz. 170 z późniejszymi zmianami).

AFRICAline & WORLDline
Ul. Alzacka 3c, 03-972 Warszawa
tel.: 22 621 56 59, 22 621 56 69 

tel./fax 22 621 56 86

africaline.pl
worldlineadventure.pl


