
 

T A N Z A N I A - Kilimanjaro  

 

Głównym celem wyprawy jest wejście na najwyższy szczyt Afryki, będący 
zarazem najwyższą, wolno stojącą górą świata. Droga na nią poprowadzi nas 
poprzez wszystkie strefy roślinności: sawannę, las tropikalny, aż po wieczne 
śniegi. Góra jest technicznie łatwa, ale ze względu na znaczną wysokość, 
wymaga odpowiedniej i właściwie przeprowadzonej aklimatyzacji, dlatego 
wchodzimy w czasie 7 dni, szlakiem Machame. Niesiemy tylko lekki, dzienny 
plecak, nocujemy w namiotach. W czasie drogi towarzyszą nam lokalni 
przewodnicy, kucharz i tragarze. Przygotowują oni posiłki, oraz rozstawiają 
namioty i niosą zasadniczy bagaż i wyposażenie. 

 

 

Program: 

Dzień 1: Przelot do Tanzanii 

Dzień 2: Przejazd do Moshi, zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek. Po 
południu odprawa i sprawdzenie sprzętu. 

!!! UWAGA !!!! 
ceny są z poprzednich wyjazdów i mają 
charakter poglądowy, w celu uzyskania 
szczegółów prosimy o kontakt 



 

Dzień 3: Machame Checkpoint(1900 m)–Machame Camp(2980 m). 
Samochodami z Moshi dojeżdżamy do Machame Checkpoint, gdzie znajduje się 
brama Parku Narodowego. Stąd rozpoczynamy naszą drogę w kierunku szczytu 
Kilimanjaro. Ruszamy przez tropikalny las do Machame Camp, na wysokość 
2980m. Do przejścia jest ok.11 km, powinno nam to zająć 6-8 godzin. 

Dzień 4: Machame Camp(2980 m)–Shira Camp(3840 m). 

Drugiego dnia mamy do pokonania zaledwie 6 km, co nie znaczy, że szli 
będziemy dużo krócej. Zaczynamy zdobywać wysokość, co z pewnością odbije 
się na tempie naszego marszu. 

Dzień 5: Shira Camp (3840m), Barranco Camp (3950m). Dzień aklimatyzacyjny, 
deniwelacja to zaledwie 100 metrów. Jednak, aby dojść do Barranco, musimy 
przejść przez Lava Tower na 4500 m. Malowniczy biwak położony jest u stóp 
krateru Kibo. 

Dzień 6: Barranco Camp (3950m), Karranga Camp (3970m) Zaczynamy od 300 
metrowej ścianki Barranco Wall, która jest jedynym na całej trasie odcinkiem, 
gdzie pomaganie sobie rękami może okazać się przydatne. Jest też bez 
wątpienia najciekawszym i najbardziej urokliwym jej fragmentem. Po 4 
godzinach dochodzimy do miejsca, skąd widać już Karranga Camp, jeszcze tylko 
zejście do koryta rzeki i krótkie, ale bardzo ostre podejście do obozu.  



 

 

Dzień 7: Karranga Camp (3970m), Barrafu Camp (4550m). Dziś około 3 godziny 
podejścia do Barrafu Camp(4550 m). Reszta dnia to odpoczynek przed wyjściem 
na szczyt. Temperatury w nocy mogą spaść do -10C. 

 

 



Dzień 8: Barrafu Camp (4550 m),Uhuru Peak (5895 m),Mweka Camp (3100m). 
O 1 w nocy zaczynamy podchodzić na szczyt. 6-7 godzin stromego podejścia 
wyprowadza na krawędź krateru, skąd pozostaje godzina łagodnego podejścia 
na szczyt Uhuru Peak (5895 m). Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, 
rozpoczniemy 3 godzinne zejście do obozu Barrafu, gdzie czekać na nas będzie 
ciepły posiłek i tragarze gotowi do zejścia. Po krótkim odpoczynku zejście do 
Mweka Camp (3100 m). jest to najbardziej wymagający fizycznie i mentalnie 
dzień całego trekkingu. W sumie ok 14-15 godzin marszu. 

 

Dzień 9: Mweka Camp (3100m), Mweka Gate (1800m). Ostatni dzień jest 
czterogodzinnym spacerem w gęstym tropikalnym lesie do Mweka Gate, gdzie 
będą oczekiwać na nas samochody, które zabiorą nas z powrotem do hotelu w 
Moshi. Nocleg. 

Dzień 10: Odpoczynek w hotelu w Moshi, czas na ostatnie zakupy. Wieczorem 
transfer na lotnisko i wylot do Polski. 

Dzień 11: Powrót i zakończenie wyprawy. 

Jako opcja po zejściu z Kilimanjaro: 

Dzień 10-12: 3 dniowe safari, obejmujące Serengeti, oraz Ngorongoro. 

Dzień 13: Wylot do Polski 



 

 

Koszt wyjazdu: 2260 USD zawiera: 

(cena może się zmienić, jeśli wzrosną opłaty na rzecz Parków Narodowych).  

- wszystkie transfery lotnisko-hotel-Park Narodowy 

- 3 noclegi w hotelu, przed i po trekkingu, pokoje 2 osobowe, z zewnętrzną 
łazienką 

- wszystkie opłaty na rzecz Parku Narodowego 

- w czasie wejścia na Kilimanjaro 3 posiłki dziennie, wodę do picia 

- wyposażenie biwakowe w tym namioty, śpiwory (zalecany własny), materace, 
stoły itp 

- opiekę lokalnego przewodnika, tragarzy i kucharza 

- pierwszą pomoc, sprowadzenie, lub zniesienie w przypadku objawów choroby 
wysokościowej 

- ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż 

- ubezpieczenie organizatora turystyki 

 

Koszt nie zawiera: 

- przelotu, w zależności od wariantu ok. 2500-3500 PLN 

- wizy tanzańskiej ok. 50 USD 



- napiwków ok.100 USD 

- obowiązkowego ubezpieczenia, obejmującego pomoc medyczną niezbędną w 
przypadku choroby wysokościowej 

- wydatków własnych telefony, pralnia, wypożyczenie brakującego sprzętu, 
dodatkowych, nieuwzględnionych w programie atrakcji 

- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 

- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, 

 

Koszt safari 750 USD obejmuje: 

- 3 dniowe safari na terenie Serengeti i Ngorongoro. 

- opłaty na rzecz Parku. 

- 3 posiłki dziennie, 1,5l wody dziennie/osoba. 

- zakwaterowanie, w tym wyposażenie kampingowe. 

- lokalnych przewodników. 

- transport na terenie Parku jeepem z otwartym dachem. 

 

Co zabieramy: 

- buty trekkingowi lekkie, ale ciepłe i nieprzemakalne. 

- skarpety ciepłe-2 3 lub pary(wełna merynosa, lub inne termiczne). 

- skarpety inne (najlepiej przeciwpotne). 

- spodnie: nieprzemakalne z membraną - typu goretex, spodnie safari z 
odpinanymi nogawkami. 

- sandały, lub inne lekkie buty. 

- koszulki z krótkim rękawem-bawełniane i oddychające. 

- bielizna termiczna 2 komplety. 

- kurtka na wiatr i deszcz typu goretex, kurtka, lub bluza polar.  



- rękawice: cienka lycra chroniące przed słońcem i rękawice chroniące przed 
zimnem/wiatrem np. narciarskie. 

- czapka, kapelusz lub czapka na słońce.  

- kije teleskopowe.  

- ochraniacze – stup tuty.  

- śpiwór minimum do –10 C. 

- przybory toaletowe, papier 2 rolki. 

- plecak duży 70 l, plecak mały 40 l.  

- latarka czołówka. 

- okulary przeciwsłoneczne, najlepiej lodowcowe. 

- peleryna przeciwdeszczowa typu poncho, która przykryje również plecak. 

- można zabrać rozgrzewacze chemiczne. 

 Obowiązkowe szczepienie: żółta febra 

Zalecane szczepienia: błonica, tężec, polio, żółtaczka WZW A + B 

 

 

 



Informacje i zapisy: Miłosz 603 173 049 milosz@aquadiver.pl 

 

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 

10-089 Olsztyn, nr  NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, 

UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady, USA, Chin i Japonii, 
KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł. 
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