TANZANIA – Kilimandżaro + safari
12dni
- wyjazd z najlepszym fachowcem od
wulkanów (PROJEKT 100 WULKANÓW)
- wejście na Dach Afryki – Kilimandżaro
5895m, górę zaliczaną do Korony Ziemi jedną z najpiękniejszych dróg Machame
(Whiskey Route), która jest korzystna
dla
aklimatyzacji
organizmu
do
wysokości
- endemiczne rośliny jak senecje i
lobelie, resztki afrykańskich lodowców,
Tel. 696071795
baobaby
kontakt@grzegorzgawlik.pl
- serce Afryki niedaleko równika
- safari we wspaniałych parkach Lake
Manyara i Tarangire; lwy, żyrafy, zebry,
słonie i wiele innych egzotycznych
zwierząt w naturalnym środowisku
Najbliższe TERMINY: 07-18.LUTY.2020, 09-20.SIERPIEŃ.2020
●możliwość realizacji wyjazdu na zamówienie w terminie ustalonym indywidualnie.
Kilimandżaro może być górą całoroczną, ale dwa główne sezony, gdy jest niewielkie
zagrożenie opadami to: grudzień – luty i lipiec – październik.
●Jeśli nie chcesz korzystać z najbardziej uczęszczanych dróg Machame czy
Marangu, możemy zorganizować wejście każdą inną drogą prowadzącą na
Kilimandżaro, których z różnymi wariantami jest ponad 10. Bardzo polecamy drogę
Rongai albo elitarne i zarazem wymagające drogi: Zachodnim Wyłomem i
Północnym Pierścieniem.
●Istnieje możliwość wejścia na wulkan Mawenzi 5148m (trzecia góra Afryki). Jest to
jednak przedsięwzięcie z elementami wspinaczki w kruchym skalnym terenie, z
użyciem sprzętu wspinaczkowego, trudniejsze od wejścia na Kilimandżaro. Akcja
górska tylko na Mawenzi to 5-6dni, a jako dodatek do Kilimandżaro 2dni.
●Istnieje możliwość wejścia na wulkan Meru 4566m – najwyższy aktywny w Afryce.
Wędrówka piesza odbywa się przez Park Narodowy Arusha z uzbrojonym
strażnikiem parkowym, na wypadek spotkania ze zwierzętami. Noclegi w
schroniskach. Możliwość wejścia na Małe Meru 3820m i dojścia do krateru 3720m.
Góra jest dobrym przygotowaniem aklimatyzacyjnym przed Kilimandżaro. Czas
trwania 4-5 dni.
●Istnieje możliwość organizacji wyjazdów do wielu innych miejsc w Tanzanii, w tym
rozbudowane safari do parków Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Arusha.
Wejście na aktywny wulkan Ol Donyio Lengai 2953m – jedyny aktywny wulkan na
świecie wyrzucający „białą lawę”. Jezioro Natron, Jezioro Wiktorii. Zanzibar.
DLA KOGO:
-dla każdego – wymagana ogólna dobra kondycja
Dokument podróży: PASZPORT, ważny co najmniej 6 miesięcy
RAMOWY PLAN WYJAZDU
Dzień 1 – Wylot do Tanzanii na Międzynarodowe Lotnisko Kilimandżaro, położone

około 50km od najwyższej Góry Afryki, dzięki czemu lądowe przejazdy nie męczą,
bo są krótkie.
Dzień 2 – Przylot do Tanzanii i nocleg w sprawdzonym hotelu w Moshi lub w Arushy.
Jeżeli połączenia lotnicze pozwolą dotrzeć do celu już pierwszego dnia, istnieje
możliwość zorganizowania za dopłatą wycieczki np. do turkusowych źródeł
Kikuletwa, w których można pływać albo do wodospadu Materuni położonego na
stokach Kilimandżaro w lesie tropikalnym.
Dzień 3 – Po śniadaniu dojazd do Machame Gate (1800m), gdzie po załatwieniu
formalności parkowych wyruszymy przez tropikalny las do Machame Camp (3020m).
Podczas marszu często można spotkać małpy, towarzyszy bogata roślinność, a
nocleg znajduje się w miejscu gdzie zaczyna się las karłowaty. Czas przejścia ok. 5
godzin.
Dzień 4 – Tego dnia zaczną się wspaniałe widoki na partie szczytowe wulkanu Shira
(4000m) i Kilimandżaro (5895m) oraz podnóża góry. Trasa jest krótka, powolnym
aklimatyzacyjnym marszem zajmie 4-5 godzin. Najwyższa wysokość dnia to 3930m,
a nocleg w Shira Camp to 3840m. Po lunchu możliwa jest krótka wycieczka do
pobliskiej jaskini, na widokową skałkę i na poszukiwanie pięknych obsydianów.
Również tego dnia nastąpi pierwsze spotkanie z endemicznymi dużymi roślinami:
senecją i lobelią.
Dzień 5 – Zagajniki krzewów zostawiamy z tyłu i wkraczamy w ekscytujący świat
wulkanicznych krajobrazów. Cały dzień będzie przebiegał łagodnymi terenami,
zbliżymy się pod partie szczytowe wulkanu Kibo – najwyższej części Kilimandżaro.
Po dojściu do skały Lava Tower (4600m), chętni mogą się wspiąć na wierzchołek –
4670m. Podczas zejścia do Barranco Camp 3950m będzie towarzyszył nam piękny
las drzewiastych senecji, absolutnie wyjątkowe miejsce. Obóz Barranco dostarcza
wspaniałych wrażeń charakterystycznych dla gór wysokich. Czas wędrówki to 6-7
godzin.
Dzień 6 – Tego dnia pofalowanym terenem, co sprzyja aklimatyzacji, dojdziemy do
Barafu Camp (4670m), ostatniego obozu przed wejściem na Kilimandżaro. Przed
obozem Karanga (4000m), gdzie będzie postój na lunch, można zobaczyć
najbardziej dorodne lobelie. Z Barafu z kolei pięknie prezentuje się Mawenzi
(5148m), a lodowce Kilimandżaro są już blisko. Przejście tego odcinka to ok. 7
godzin.
Dzień 7 – Około północy rozpoczniemy atak szczytowy. Istnieje możliwość podziału
na mniejsze grupy w zależności od tempa, tak by każdy miał szansę zdobycia
szczytu. Wejście na Uhuru Peak (5895m) zwykle zajmuje około 7 godzin, a na
wierzchołku staje się w momencie wschodu słońca. Ze skraju kaldery w Stella Point
5756m do celu to już tylko 30-45 minut. Uhuru Peak to najwyższa część wulkanu
Kibo, który jest najwyższym wulkanem masywu Kilimandżaro. Zejście do Barafu
Camp zajmuje 3-4 godziny, skąd po krótkim odpoczynku zejście do Millenium Camp
(3800m), około 2-3 godziny.
●Nikt tak dobrze nie zna partii szczytowych Kilimandżaro jak Grzegorz Gawlik, który
wielokrotnie przemierzył krater wulkanu Kibo i tutejsze lodowce w ramach swojego
PROJEKTU 100 WULKANÓW. Po zdobyciu Uhuru Peak, dla tych którzy wyrażą
chęć, istnieje możliwość zobaczenia wspaniałego krateru, którego nie widać z
wierzchołka, jak również podejścia do jednego z lodowców.
Dzień 8 – Millenium Camp oferuje najpiękniejsze widoki na Kilimandżaro od strony
Tanzanii. Tutaj będziemy śpiewać i tańczyć, świętować wspaniałą przygodę
zdobywania Kilimandżaro. Po śniadaniu zejdziemy przez Mweka Camp (3050m) do
Mweka Gate (1650m). Na wysokości około 3000m wkroczymy we wspaniały

tropikalny las, żegnając widoki na partie szczytowe najwyższej góry Afryki. Zejście
potrwa około 5-6 godzin. Po załatwieniu formalności na bramie parkowej pojedziemy
do hotelu na zasłużony odpoczynek. Podczas kolacji będzie czas na wręczenie
certyfikatów i świętowanie sukcesów.
Dzień 9 i 10 – Ostatnie dwa dni spędzimy w dwóch pięknych parkach narodowych:
Tarangire i Manyara. Ich atutem jest bogaty świat zwierzęcy. Różnorodność
ekosystemów. I co również cenne – niewielka odległość od Kilimandżaro, dzięki
czemu nie będzie sytuacji, że prawie cały dzień spędza się w podróży do parków.
Pierwszy nocleg spędzimy na campingu w pobliżu parków albo w lokalnym hotelu,
drugi w hotelu w rejonie Arushy lub Moshi.
-Tarangire słynie z drzew baobabu i wysokich ziemnych kopców termitów. Ze
zwierząt powszechne są na przykład: słonie, żyrafy, zebry, lwy, hieny, guźce, gnu,
gepardy (znacznie rzadziej lamparty), hipopotamy, bawoły, dzikie psy afrykańskie,
szakale, mangusty, kilka gatunków gazeli i antylop, kilka gatunków małp w tym
pawiany, wiele gatunków ptaków (550).
-Manyara (Lake Manyara) jest rezerwatem biosfery, jest to jeden z obszarów o
największej biomasie dzikiej przyrody w Afryce. Największą atrakcją jest płytkie
jezioro: Lake Manayra, znajdujące się w jednym z rowów afrykańskich. Są tutaj
solankowe mokradła i gorące źródła (np. Maji Moto). Doliczono się 670 gatunków
roślin i 180 gatunków motyli. Jezioro słynie ze stad flamingów i pelikanów. Poza tym
spotyka się tutaj zwierzęta znane również z Parku Tarangire.
Dzień 11 – Wylot z Międzynarodowego Lotniska Kilimandżaro i opuszczenie
Tanzanii.
Dzień 12 – Powrót z wyprawy. Uwaga. W zależności od rozkładów lotów podróż
powrotna może się już rozpocząć późnym wieczorem dnia 10. Lub obejmować tylko
jedną dobę. Wtedy wyjazd będzie trwał 11 dni.
CENA: 7500zł + 1000USD + bilet lotniczy* (minimalna liczba Uczestników: 4)
*Cena biletu lotniczego ok. 3000-4000zł
●Samo Kilimandżaro (9dni), cena: 5300zł + 1000USD + bilet lotniczy
Płatności Kilimandżaro + Safari 12dni:
1 rata: 7500zł (w tym 4000zł na bilet lotniczy, niewykorzystana kwota zostanie
przeniesiona na poczet drugiej raty)
2 rata: 4000zł
3 rata: 1000USD płatna po przylocie do Tanzanii
*można zapłacić dwie pierwsze raty łącznie
CENA OBEJMUJE:
●Organizację wyjazdu, w oparciu o wieloletnie doświadczenie
●Opiekę doświadczonego polskiego Lidera, który dopilnuje wszystkiego, pokaże
najciekawsze miejsca i o nich opowie
●podróż pełną wrażeń, egzotyki i górskiej przygody
●2-4 noclegi (w zależności od rozkładu lotów) w sprawdzonym hotelu w cywilizacji
(pokoje 2-osobowe z łazienką)
●5 noclegów w namiotach 2-osobowych podczas zdobywania Kilimandżaro
(konieczny własny śpiwór i karimata)
●1 nocleg w hotelu lub na campingu na safari
●transport lądowy na miejscu

●wyżywienie w cywilizacji – śniadania
●pełne wyżywienie Kilimandżaro i safari – śniadania, lunche (lub pakiety lunchowe),
kolacje, ciepłe napoje
●kuchnia, kucharz, namiot-mesa podczas zdobywania Kilimandżaro
●sześciodniowa licencja na wejście drogą Machame z opłatami parkowymi i
biwakowymi
●licencjonowani przewodnicy
●tragarze na Kilimandżaro, do 14kg na 1 osobę. (jako bagaż może być plecak lub
torba turystyczna)
●opłaty parkowe do parków Tarangire i Manyara
●safari – jeepy, kierowca-przewodnik
●możliwość pozostawienia niepotrzebnego bagażu w depozycie w Moshi lub w
Arushy
CENA NIE OBEJMUJE:
●biletu lotniczego, ok. 3000-4000zł
*staramy się trzymać dat początkowych i końcowych określonych w ramowym planie
podróży, ale ze względu na dostępność biletów lotniczych oraz występujące bardzo
duże różnice w cenach biletów może nastąpić przesunięcie dat początkowych i
końcowych do 36h (nie dotyczy to wyjazdów „szytych na miarę” gdy ustalono
sztywne daty podróży), więcej informacji w UWAGACH
*wyszukujemy i kupujemy bilety lotnicze kierując się dobrą relacją ceny do szybkiego
czasu przelotu i minimalizując liczbę przesiadek, nie pobieramy żadnej prowizji za
zakup biletu, płacisz tyle ile kosztuje bilet. Przy wyjazdach „szytych na miarę” istnieje
możliwość ustalenia lotniska wg oczekiwań Klienta. Więcej informacji w UWAGACH
●wizy otrzymywanej na lotnisku 50usd (zalecane jest zabranie jednego zdjęcia typu
paszport/ID gdyby sprzęt na przejściu granicznym nie działał)
●ubezpieczenia
turystycznego
musi
obejmować
Tanzanię,
działalność
wysokogórską, safari.
●lunchów i kolacji w cywilizacji (Moshi/Arusha), cena za posiłek od 5usd.
●napiwków dla personelu tanzańskiego: Kilimandżaro 150USD, safari 20USD –
napiwki w Tanzanii uznawane są za zwyczaj obowiązkowy
●transportu na lotnisko początkowe/końcowe
●wydatków osobistych i zakupów pamiątek
UWAGI:
●ubezpieczenie turystyczne – musi obejmować Tanzanię, trekking wysokogórski do
5900m, safari, a jeśli mamy chorobę przewlekłą, musi obejmować także takie
choroby. Możliwa pomoc w zakupie ubezpieczenia, w tym bardzo atrakcyjnego
cenowo ubezpieczenia całorocznego obejmujące zagranicę lub dodatkowo Polskę,
także z opcją rodzinną do 5 osób, co czyni je jeszcze korzystniejszym cenowo
(PZU). Ubezpieczenie obejmuje aktywne uprawianie sportów, aktywną turystykę, w
tym sporty wysokiego ryzyka, jak trekkingi i wspinaczkę. Jeśli jesteś zainteresowany,
proszę o kontakt.
●na życzenie w cywilizacji: dla rodziny / grupy mogą być pokoje kilkuosobowe bez
dopłaty, o ile będą dostępne
●istnieje możliwość pokoju 1-osobowego za dopłatą w cywilizacji
●istnieje możliwość namiotu 1-osobowego podczas wejścia na Kilimandżaro za
dopłatą, co może wymagać wynajęcia dodatkowego tragarza
●jeżeli Uczestnik chce kupić bilet lotniczy samodzielnie (dopasowany do terminarza
wyjazdu) prosimy o taką informację
●latamy z Warszawy lub innych polskich lotnisk, ale czasami ze względu na brak

połączeń z Polski lub bardzo wysokie ceny, latamy z dużo większego lotniska w
Berlinie, w wyjątkowych sytuacjach z innych lotnisk.
●na życzenie możemy kupić bilet lotniczy na określony dzień i z dowolnego lotniska
(co może się wiązać z wyższą ceną)
●na życzenie możemy kupić bilet lotniczy na dłuższy okres niż czas trwania podróży
(co może się wiązać z wyższą ceną)
●na życzenie możemy kupić bilet obejmujący możliwość dokonywania zmian (np.
terminu wylotu/przylotu) lub możliwość jego zwrotu na warunkach określonych przez
linię lotniczą (taki bilet jest często dwukrotnie lub kilkukrotnie droższy niż
podstawowy bilet ekonomiczny).
●Na rynku istnieją ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu z przyczyn losowych,
warto je rozważyć i zakupić
●szczepienia – jak wszędzie na świecie warto mieć szczepienie przeciwko żółtaczce
typu A i B, błonicy, tężcowi i polio. W Tanzanii dodatkowo można rozważyć
przeciwko durowi brzusznemu oraz wściekliźnie.
●żółta febra - to szczepienie bywa czasami obowiązkowe, a zawsze jeśli
przylatujemy z kraju, gdzie jest ono obowiązkowe i potwierdzono aktualne
występowanie choroby. Okazanie międzynarodowej książeczki szczepień (żółta
książeczka) pozwala rozpocząć procedurę wizową. Jeśli nie mamy obowiązkowej
szczepionki przeciwko żółtej gorączce można odpłatnie taką uzyskać na granicy. Ale
nie należy tego traktować ze stuprocentową pewnością. Dlatego ze względu na
koszt wyjazdu rekomendujemy nie ryzykować ewentualnych problemów i zaszczepić
się przeciwko żółtej febrze (czyli potraktować szczepienie jako OBOWIĄZKOWE).
●profilaktyka antymalaryczna, np. malarone. Choć podczas zdobywania
Kilimandżaro ryzyko zakażenia jest minimalne, a podczas krótkiego safari też
niewielkie, lepiej nie ryzykować zaordynować taką profilaktykę, choć tego typu leki
mają też skutki uboczne. Długie rękawy i nogawki oraz środek przeciw komarom
minimalizują zagrożenie.

