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KILIMANDŻARO Z SERENGETI 
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Główne atrakcje 
• Wejście na Kilimandżaro drogą Marangu 
• Safari w bezkonkurencyjnym Serengeti 
• Zjazd do krateru Ngorongoro 
• Spotkania z Masajami 
• Białe plaże i kultura Zanzibaru 

 

Dzień 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed odlotem. Szczegółowa 
informacja o zbiórce i godzinie odlotu jest podana w programie, który otrzymuje 
każdy uczestnik wycieczki. Przelot do Afryki, możliwość noclegu tranzytowego. 

Dzień 2 
Dojazd do Aruszy, tanzańskiego miasta leżącego u podnóża wulkanu Mt. Meru. 
Podróż samochodami terenowymi w kierunku krateru Ngorongoro. Przejazd 
przez targową miejscowość Mto-wa-Mbu. Nocleg w misyjnym domu gościnnym 
lub w motelu popularnym wśród uczestników safari. 
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Dzień 3 
Przejazd przez piękne, masajskie tereny do wąwozu Olduvai. To właśnie tutaj 
dokonano niezwykłych znalezisk związanych z praczłowiekiem, które zmieniły 
pogląd nauki na nasze pochodzenie. Kontynuowanie drogi i wjazd na olbrzymie 
sawanny Parku Narodowego Serengeti. Nocleg w obozie w Serengeti. 

Dzień 4 
Całodzienne safari w Serengeti. Podglądanie scen znanych z przyrodniczych 
filmów. Poszukiwanie wielkich stad antylop gnu, próba sfotografowania polującego 
lwa lub geparda. Pogoń za rzadszymi gatunkami zwierząt w niezwykłej scenerii 
Serengeti. Po południu powrót do obozu i wymiana wrażeń przy butelce 
miejscowego konyagi. Nocleg w obozie. 

Dzień 5 
Rano dojazd do krateru Ngorongoro, na którego dnie, 600 metrów poniżej 
krawędzi, niczym w gigantycznej Arce Noego żyją niemal wszystkie gatunki 
zwierząt występujących w tej części Afryki. Ngorongoro jest wpisany na listę 
UNESCO i zaliczany do jednego z cudów natury. Całodzienne safari na dnie 
krateru. Gwarantowana obserwacja słoni, żyraf, wielu gatunków antylop, bawołów 
i innych zwierząt. Także obserwacja lwów (w przypadku nie znalezienia lwa, pilot 
wycieczki funduje wszystkim uczestnikom przy najbliższej okazji piwo Serengeti). 
Nocleg w lodge. 

Dzień 6 
Zjazd w dół na dno Rowu Afrykańskiego w pobliże Jeziora Manyara. 
Zwiedzanie okolic jeziora – ostatnia szansa obserwacji i fotografii dzikich ssaków i 
licznych ptaków. Możliwość dotknięcia jednego z wielkich baobabów rosnących w 
okolicy. Dojazd do Aruszy i chwila wytchnienia po safari. Wieczorem okazja do 
omówienia wrażeń z safari przy szklance słynnego „drinku Livingstone’a”. Nocleg w 
hotelu w Aruszy. 

Dzień 7 
Przejazd do Marangu (ok. 2 godz.). Od tego miejsca zaczyna się część 
trekkingowa. Tylko przy drodze Marangu zwanej popularnie „Coca Cola Route” 
zbudowano schroniska, co pozwala wchodzącym dobrze wypocząć i zwiększyć 
szanse zdobycia szczytu. W tym dniu pokonamy różnicę wzniesień 800 m na trasie 
7 km z Marangu do Mandara - ok. 4-5 godzin łatwego marszu ścieżką przez 
gęsty, wiecznie zielony las. Nocleg w schronisku Mandara na wysokości 2700 m 
n.p.m. 

Dzień 8 
Przejście z Mandara do Horombo. W tym dniu jest przewidziana do pokonania 
różnica wzniesień 1020 m na trasie o długości 11 km (ok. 5-7 godzin marszu). 
Ścieżka biegnie już powyżej lasu przez zmieniające się piętra roślinne, a w oddali 
zaczyna się pojawiać wierzchołek Kilimandżaro. Nocleg w schronisku Horombo na 
wysokości 3720 m n.p.m. 
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Dzień 9 
Dzień przeznaczony na aklimatyzację. Zalecany odpoczynek, krótkie spacery, a dla 
osób posiadających dość siły wycieczka piesza na stoki pobliskiego, skalistego 
wulkanu Mawenzi. Nocleg w schronisku. 

Dzień 10 
Przejście z Horombo do Kibo . Przewidziana jest do pokonania różnica wzniesień 
ok. 1000 m na trasie 10 km (ok. 6 godzin marszu). Ścieżka przebiega przez tereny 
pokryte skąpą roślinnością, a po minięciu ostatniego źródła wody wchodzi w piętro 
wysokogórskiej pustyni. Odpoczynek i próba snu w schronisku Kibo na wysokości 
4800 m n.p.m. 

Dzień 11 
W nocy rozpoczęcie wchodzenia na szczyt, w rejonie którego powinniśmy się 
znaleźć o świcie. Próba wejścia na krawędź krateru lub na Uhuru, najwyższy 
punkt Kilimandżaro (5895 m n.p.m.). Przy wejściu nie ma trudności 
technicznych, a każdy kto straci siły będzie mógł zejść z przewodnikiem do 
schroniska. Zejście tego samego dnia do Horombo. Nocleg w schronisku. 

Dzień 12 
Dalsze zejście do Mandara i dalej do wsi Marangu, gdzie po wręczeniu dyplomów 
zdobycia wierzchołka, zakończymy trekking. Nocleg w Moshi, mieście położonym 
u podnóża Dachu Afryki. 

Dzień 13 
Przelot na Zanzibar – cieszącą się pewną autonomią wyspę na Oceanie Indyjskim, 
słynną z upraw przypraw, rafy koralowej i bogatej historii. Plaże Zanzibaru z 
białym, niczym śnieg koralowym piaskiem nie mają sobie równych. Przejazd na 
przeciwległy kraniec wyspy. Nocleg w bungalowach przy plaży. 

Dzień 14-15-16 
Wypoczynek na Zanzibarze: plażowanie, kąpiele w lagunie, podglądanie leniwego 
życia mieszkańców nadbrzeżnych wiosek, smakowanie kuchni - wspaniałe owoce 
morza. Słuchanie dobiegających z oddali odgłosów fal rozbijających się o barierę 
raf. Dla osób nie potrafiących usiedzieć na miejscu możliwość jednej lub dwóch 
wycieczek fakultatywnych: zwiedzanie zabytkowego, unikatowego starego miasta 
Zanzibar, zwiedzanie plantacji przypraw, próba połowu rekina, spacer po ostatnich 
zachowanych fragmentach pierwotnej dżungli, piknik na bezludnej wyspie. Noclegi 
w bungalowach niedaleko plaży. 

Dzień 17 
Przejazd na lotnisko i wylot z Zanzibaru. 

Dzień 18 
Powrót do Polski. 
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Termin:                                   Cena:                   Dopłata na miejscu: 

09.08 - 26.08.2011                 4174 USD                   450 USD 

12.09 - 29.09.2011                 3889 USD                   450 USD 

KILIMANDŻARO BEZ SERENGETI I ZANZIBARU 2410 USD/os 

+ 450 USD płatne w krajach docelowych 
       
**Płatność w USD lub w PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia ostatecznej dopłaty napóźniej 35 dni przed wyjazdem. 

I rata 1000 PLN/os płatna w momencie rezerwacji. 
Dopłata do 100% najpóźniej 35 dni przed wyjazdem. 

Cena obejmuje: wszystkie przeloty, opłaty i podatki lotniskowe, noclegi w 
hotelach lub „lodge” (rodzaj hoteli) min. 3* (pokoje 2-osobowe), noclegi w 
schroniskach podczas wyprawy na Kilimandżaro (sale wieloosobowe), 2 noclegi w 
Serengeti w namiotach wyposażonych w materace, śniadania, całodzienne 
wyżywienie podczas wyprawy na Kilimandżaro oraz podczas pobytu w Parku 
Serengeti, napoje (woda, herbata, kawa) podczas wejścia na Kilimandżaro oraz 
podczas pobytu w Parku Serengeti, wszelkie opłaty administracyjne, wstępy do 
parków narodowych, opłaty za pozwolenie wejścia na Kilimandżaro, przewodnicy, 
kierowcy, tragarze, kucharze, wszelkie przejazdy i wycieczki wymienione w 
programie, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż; polski pilot. 

Cena nie obejmuje: kosztów wiz (płatne na granicy, aktualnie 50 USD), 
pozostałych napojów do posiłków, ewentualnej indywidualnej opłaty wylotowej z 
Tanzanii (ok. 30 USD), zwyczajowych napiwków, dopłata do pokoju 1-os 330 USD 
(poza schroniskami). 

Uwagi: maksymalna liczba uczestników 14, zalecane szczepienie przeciw żółtej 
febrze (informacja w lokalnym Sanepidzie lub u swego lekarza), zalecane jest 
stosowanie środków antymalarycznych, po konsultacji z lekarzem. Należy posiadać 
paszport ważny minimum dziewięć miesięcy od daty wyjazdu z przynajmniej 
dwoma zupełnie wolnymi stronami oznaczonymi, jako strony na wizy. 

O wycieczce 

Choć drogę na Kilimandżaro, jeśli chodzi o trudności techniczne można porównać 
do szlaku na Babią Górę, wejście na niemal sześć tysięcy metrów wymaga nie lada 
wysiłku i zależy od indywidualnej podatności organizmu na dolegliwości związane z 
wysokością. Co ciekawe na szczyt czasem docierają łatwiej osoby starsze, a często 
muszą zawrócić młodsi, i ci, którzy trenowali i teoretycznie mają dobrą kondycję. 
Na najwyższy szczyt masywu (Uhuru) dochodzi średnio zaledwie co czwarty 
uczestnik trekkingu, choć dzień aklimatyzacyjny, który proponujemy zwiększa tę 
szansę. Właściwie o próbę wejścia na górę może pokusić się każdy, kto od czasu 
do czasu spaceruje po szlakach Tatr lub Sudetów. Próba wejścia na Kili to 
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wspaniała okazja do safari w Serengeti i krótkiego wypoczynku na przepięknych 
plażach Zanzinbaru. 

 


