
WYPRAWA NA KILIMANJARO 5895 M
NAJWYŻSZY SZCZYT CAŁEJ AFRYKI I JEDEN ZE SZCZYTÓW KORONY ZIEMI:

AKLIMATYZACJA NA MT. MERU 4566 M + NAJPIĘKNIEJSZE SAFARI TANZANII – KRATER NGORONGORO 
+ WIZYTA W WIOSCE MASAJÓW I DZIEŃ Z PLEMIENIEM HADZA – JEDNYM Z OSTATNICH PLEMION MYŚLIWYCH-ZBIERACZY NA ŚWIECIE 



Kilimanjaro to największa wolnostojąca góra świata 
i jednocześnie jeden z najpotężniejszych wulkanów. 
Trzeba się spieszyć, aby zobaczyć lodowce w samym 
sercu Afryki, bo globalne ocieplenie sprawia, że top-
nieją szybciej niż byśmy się tego spodziewali. Nazwa 
„Kilimandżaro” dotyczy całego masywu, w którym 
można wyróżnić trzy stożki wulkaniczne: Kibo, Ma-
wenzi i Shira. Celem naszej wyprawy będzie oczy-
wiście ten centralny i najwyższy – Kibo, a dokładniej 
Uhuru Peak (5895 m) – najwyższy punkt na krawę-
dzi krateru Kibo.
 
Mt. Meru (4566 m) to piąty co do wysokości szczyt 
całej Afryki i drugi najwyższy szczyt Tanzanii. To 
ogromny wulkan z poszarpaną skalistą krawędzią 
krateru. Z jego szczytu rozpościerają się najpiękniej-
sze widoki na Kilimanjaro. Sama góra położona jest 
na terenie Parku Narodowego Arusha, co sprawia, że 
w czasie trekkingu na ten szczyt napotyka się całe 
stada dziko żyjących zwierząt. Z pewnością na na-
szej trasie spotkamy m.in. pawiany, bawoły i żyrafy, 
a na ścieżkach wypatrzymy tropy hien i słoni. W cza-
sie trekkingu na Mt. Meru będzie towarzyszył nam 
uzbrojony ranger z Parku Narodowego, aby spotka-
nia ze zwierzętami były tylko dobrą przygodą i nie 
stwarzały żadnego niebezpieczeństwa dla uczestni-
ków wyprawy.
 
Plan naszej wyprawy opiera się o najlepszy plan 
aklimatyzacyjny jaki można mieć na Kilimanjaro, 
a tym samym – mamy największe szanse na sukces 
i na to, że świadomie staniemy na szczycie, a lokalni 
przewodnicy nie będą musieli nikogo wnosić ani zno-
sić. To jest plan stworzony przez nas i nie ma takiego 
planu żadna inna agencja. Nie będziemy się śpieszyć, 

OPIS  wyprawy

bo to nie ma być wyścig, ale spokojne zdobywanie wy-
sokości, aby nikogo nie wykończyła choroba wysoko-
ściowa. To przygoda życia w Afryce, więc musimy mieć 
czas na widoki, obserwowanie zwierząt, poznawanie 
lokalnej kultury itp.

Nie tylko przed samym Kilimanjaro zdobędzie-
my dodatkowo Mt. Meru, ale również samo 
Kilimanjaro będziemy zdobywać tzw. trasą 
północną (Northern Circuit Route), która jest 
jedyną trasą, której profil i czas trwania speł-
niają zasady prawidłowej aklimatyzacji. To też 
trasa, w tracie której rzeczywiście poczujemy, że 
jesteśmy na wyprawie wysokogórskiej, a nie na 
zakupach w zatłoczonym supermarkecie, gdyż 
jest najrzadziej wybieraną trasą ze wszyst-
kich dostępnych. Ta trasa nazywana jest też 
Trasą 360 stopni, bo oferuje najpiękniejsze 
panoramiczne widoki na Kilimandżaro z róż-
nych stron. Omijamy z daleka dwie najpo-
pularniejsze trasy, tzw. Trasa Whisky i Trasa 
Coca-Cola, które są totalnie komercyjne, zatło-
czone i nie mają nic wspólnego z dziką przygodą 
w górach. Plusem naszej trasy jest również to, 
że jest to trasa z punktu A do punktu B, a nie 
tam i z powrotem tym samym szlakiem, co 
sprawia, że cała wyprawa będzie dla nas cie-
kawsza. Uwaga! Wciąż będziemy mieć na trasie 
przewodników, tragarzy, namioty, wyżywienie 
itp., więc pod tym względem będzie komfortowo. 



Poczytaj relacje z naszych wypraw napisane 
przez osoby, które w nich uczestniczyły oraz 
obejrzyj filmy nagrane w ich trakcie: TUTAJ.
 

https://mountainfreaks.ge/relacje-z-wypraw/


Plan
wyprawy

wylot do Tanzanii z Polski lub z innego lotniska w Europie

śniadanie, przejazd do Parku Narodowego Arusha, rozpoczęcie trekkingu w kierunku  
szczytu Mt. Meru (lunch i kolacja na trasie trekkingu) 
– czas treku: 6 godz., wysokość noclegu: 2750 m

wejście na Mt. Meru 4566 m i powrót do hotelu w Moshi na kolację i nocleg 
– czas treku: 10 godz. (śniadanie i lunch na trasie trekkingu)

trekking do kolejnego campu - Mour Hut (śniadanie, lunch i kolacja na trasie trekkingu) 
– czas treku: 7-8 godz., wysokość noclegu: 3500 m

trekking do kolejnego campu - Pofu (śniadanie, lunch i kolacja na trasie trekkingu) 
– czas treku: 8-9 godz., wysokość noclegu: 4200 m

przylot do Moshi 1000 m, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny i odpoczynek po locie, 
przygotowanie do rozpoczęcia akcji górskiej w dniu kolejnym, kolacja powitalna

trekking aklimatyzacyjny na Little Mt. Meru 3820 m i powrót na nocleg do campu drugiego  
– czas treku: 5 godz., wysokość noclegu: 3750 m (śniadanie, lunch i kolacja na trasie trekkingu)

śniadanie, przejazd do Parku Narodowego Kilimanjaro i rozpoczęcie wędrówki w kierunku szczy-
tu tzw. trasą północną - Northern Circuit Route, nocleg w Mkubwa Camp  
– czas treku: 3-4 godz., wysokość noclegu: 2895 m (lunch i kolacja na trasie trekkingu)
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trekking do kolejnego campu – Third Cave Camp (śniadanie, lunch i kolacja na trasie trekkingu) 
– czas treku: 6-7 godz., wysokość noclegu: 4020 m

trekking do kolejnego campu – School Camp (śniadanie, lunch i kolacja na trasie trekkingu) 
– czas treku: 5-6 godz., wysokość noclegu: 4790 m
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wyprawy

wejście na Mt. Kilimanjaro 5895 m i zejście do Millenium Camp na wysokości 3820 m  
– czas treku: 14-16 godz. (śniadanie, lunch i kolacja na trasie trekkingu)

śniadanie, wizyta na Cmentarzu Wygnańców Polskich, którzy dotarli tu z Armią Andersa, 
safari w Kraterze Ngorongoro, lunch w trakcie dnia, nocleg i kolacja w lodży na sawannie

Ngorongoro jest wielkim zagłębieniem w szczytowej części wygasłego już wulkanu. Jego średnica wynosi około 20 kilometrów 
kwadratowych, a głębokość 600 metrów. Otoczona ona jest trzema jeziorami – Manyara, Natron i Eyasi. Krater Ngorongoro 
jest także jednym z największych rezerwatów dzikich zwierząt w Afryce. Żyje tam kilkadziesiąt tysięcy osobników, w tym również 
zagrożona wyginięciem populacja nosorożca czarnego. Istnieje tam duża szansa na spotkanie przedstawicieli Wielkiej Piątki, czyli 
lwa, słonia, lamparta, bawoła i nosorożca.

Dzikie plemiona Afryki są lepiej lub gorzej poznane. Masajowie należą do zdecydowanie lepiej znanych. Żyją na terenie Kenii oraz 
częściowo północnej Tanzanii, poza granicami państw – to autochtoni, czyli rdzenni mieszkańcy z tych regionów. Ich społeczność 
liczy około 993 tysięcy osób. Porozumiewają się w języku Maa, choć wielu z nich uczy się także suahili i angielskiego. Masajowie 
żyją w społecznościach zwanych kohortami. Mieszkańcy wiosek przemieszczają się, wypasając zwierzęta (bydło). Struktura 
społeczności stawia na szczycie najstarszych członków plemienia, jako najbardziej godnych zaufania i doświadczonych. Plemię 
jest też silnie patriarchalne – liczy się przede wszystkim zdanie mężczyzn. Młodzi chłopcy przechodzą przez rytuał inicjacyjny, 
którego częścią jest bolesne obrzezanie. Przez podobny zabieg, często kończący się poważnymi komplikacjami, przechodzi także 
część dziewcząt. Masajowie wyznają religię monoteistyczną, a ich bogiem jest bóstwo o dwóch naturach, zwane Enkai.
 
O plemieniu Hadza: https://www.national-geographic.pl/artykul/tanzania-ostatni-lowcy

śniadanie, przejazd na lotnisko i wylot powrotny do Polski lub na inne lotnisko w Europie

lądowanie na lotnisku docelowym

zejście do Mweka Gate i zakończenie akcji górskiej na Kilimanjaro, przejazd 
do Arushy, zameldowanie w hotelu, odpoczynek, kolacja i świętowanie 
– czas treku: 5-6 godz. (śniadanie i lunch na trasie trekkingu)

śniadanie w lodży, wizyta w wiosce Masajów, a potem przejazd do plemienia Hadza – jednego z ostat-
nich plemion myśliwych-zbieraczy na świecie, z którym spędzimy kilka godzin towarzysząc im w co-
dziennych zajęciach, wieczorem powrót do Arushy, zameldowanie w hotelu i kolacja pożegnalna
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https://www.national-geographic.pl/artykul/tanzania-ostatni-lowcy


WAŻNE UWAGI
DO PLANU WYPRAWY

 X Wyprawę organizujemy w najlepszym terminie na zdobywanie Kilimanjaro, ale 

również w najlepszym terminie na obserwację dzikich zwierząt (na co będziemy 

mieć szansę zarówno podczas trekkingu na Mt. Meru, jak i podczas dodatkowego 

safari w Kraterze Ngorongoro), ponieważ w styczniu zaczyna się w tym rejonie 

tzw. wielka migracja. Warunki pogodowe na Kilimanjaro oraz Mt. Meru są wtedy 

również najbardziej stabilne.

W trakcie wyprawy najpierw będziemy zdobywać Mt. Meru, a potem Kilimanjaro 

tzw. trasą północną (Northern Circuit Route) – najdłuższą, najciekawszą i 
najbezpieczniejszą pod względem aklimatyzacji (dokładny opis naszej trasy 

na stronie drugiej tej oferty, w OPISIE WYPRAWY), co powoduje, że w Parku 

Narodowym Kilimanjaro spędzimy łącznie aż 11 dni. Agencje, które organizują 

wyprawy trasami najpopularniejszymi i najkrótszymi (Marangu lub Machame) 

spędzają na terenie Parku – 6-7 dni (można znaleźć nawet oferty wypraw, w których 

cała akcja na Kili to tylko 5 dni!). Najdroższą składową wyprawy na Kilimanjaro jest 

właśnie opłata za pobyt na terenie Parku, co bezpośrednio powoduje, że wszyscy 

wybierają te trasy, które są najkrótsze, aby ta opłata była jak najniższa, a marża 

agencji jak najwyższa. Stąd w opowieściach tych, którzy byli już na Kili często 

powtarza się motyw „wnoszenia na szczyt” uczestników wypraw przez lokalnych 

przewodników, choroby wysokogórskiej tak silnej, że ludzie nie pamiętają, że byli 

na szczycie itp. Szybkie wejście na tak wysoki szczyt jak Kilimanjaro jest naprawdę 

niebezpieczne i nie można tego bagatelizować tylko dlatego, że sama trasa nie 

jest trudna technicznie. Piszemy o tym jasno, abyście to rozumieli, abyście zwrócili 

uwagę na te detale w naszym planie i przede wszystkim abyście wiedzieli za co 

płacicie. Lubimy jasne sytuacje i chcemy organizować super wyprawy górskie, 

więc nie chcemy się bawić w oszczędności kosztem bezpieczeństwa i waszego 

komfortu. 

 X Zanzibar: my specjalizujemy się w wyprawach górskich, więc nie będziemy 

organizować plażingu na Zanzibarze, ale ponieważ często się to łączy z wyprawą 

na Kilimanjaro, to nie będziemy mieć nic przeciwko, jeśli po wyprawie nie wrócicie 

do Polski, a polecicie na Zanzibar. Natomiast ewentualny pobyt na Zanzibarze to 

już część indywidualna i nie jest ujęta w oficjalnym planie wyprawy.



ZDOBYTE PRZEZ NAS NAGRODY 
ZA DZIAŁALNOŚĆ W BRANŻY 

TURYSTYKI AKTYWNEJ
I WYPRAW GÓRSKICH



NASI KLIENCI TEŻ WIEDZĄ, ŻE JESTEŚMY THE BEST!
Sprawdźcie opinie naszych gości i to jak oceniają nasze wyprawy!



CENA ZA WYPRAWĘ ZA OSOBĘ:

3500,00 EURO

zasady płatności:

500 EURO
płatna przy zapisie.

1500 EURO
płatna na miesiąc 

przed wyprawą. 

1500 EURO
płatna na trzy miesiące  

przed wyprawą. 
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CENA
ZAWIERA

 X polskojęzyczny lider wyjazdu i osoba 
odpowiedzialna za cały przebieg wyprawy – Ewa 
Stachura, czyli właścicielka naszej agencji, 

 X anglojęzyczny lider-przewodnik lokalny, który jest  
z nami przez całą wyprawę – od lądowania po wylot,

 X wszystkie transfery na terenie Tanzanii  
(z lotniska, na lotnisko, w trakcie całego pobytu), 
również tam gdzie potrzebne są samochody 4x4 
z miejscami siedzącymi i otwieranym dachem 
(w trakcie safari w parkach narodowych),

 X wszystkie noclegi w Moshi i Arushy w bardzo dobrych 
hotelach (pokoje dwuosobowe z łazienkami)  
– np. https://kuducamp.com, 
https://chanyalodge.co.tz/,

 X wszystkie śniadania i kolacje podczas pobytu 
„na nizinach”, czyli poza trekkingowymi dniami 
(wraz z napojami, ale bez alkoholi i coca-coli) + 
lunch podczas wizyty w kraterze Ngorogoro,

 X wszystkie śniadania, lunche i kolacje podczas 
trekkingu na Mt. Meru i Kilimanjaro (wraz z 
napojami, ale bez alkoholi i coca-coli),

 X wszystkie bilety wejścia do Parków Narodowych, 
wioski Masajów, podczas safari itp., 

 X wszystkie noclegi w trakcie trekkingu i akcji górskiej 
– w lodżach i w 2-osobowych namiotach, 

 X porterzy w trakcie trekkingu i akcji górskiej – każdy 
może oddać 20 kg bagażu do niesienia przez tragarzy,

 X przewodnicy w trakcie trekkingu i akcji górskiej, 

 X kucharze w trakcie trekkingu i akcji górskiej (będą 
przygotowywać jedzenie i wodę w obozach),

 X obstawa uzbrojonego rangera w 
czasie trekkingu na Mt. Meru, 

 X kierowca – przewodnik w czasie safari,

 X wszystkie koszty związane z obsługą lokalnych 
pracowników (porterzy, przewodnicy, 
kucharze): ich wynagrodzenie, ubezpieczenie, 
sprzęt, jedzenie, zakwaterowanie itp.,

 X pozwolenie na trekking i na zdobywanie Mt. Meru  
i Kilimanajro + wszystkie inne dokumenty niezbędne 
dla tego, aby wyprawa była w pełni legalna + 
wszystkie lokalne rządowe opłaty i podatki,

 X grupowy sprzęt w obozowiskach, czyli talerze, 
sztućce, kubki, przenośna toaleta,

 X wyposażenie baz: namioty, maty, 
sprzęt do gotowania wody, 

 X butla z tlenem ratunkowym w trakcie wyprawy,

 X GPS, pulsoksymetr i apteczkę z lekami na 
chorobę wysokogórską w trakcie wyprawy, 

 X ubezpieczenie górskie (z klauzulą sportów 
ekstremalnych i uwzględniające aktywność 
powyżej 5000 m), które zawiera akcję ratunkową 
i poszukiwawczą z udziałem helikoptera oraz 
ubezpieczenie bagażu u polskiego ubezpieczyciela,

 X certyfikaty dla zdobywców Mt. Meru i Kilimanjaro 
i souveniry na pamiątkę wyprawy,

 X grupa na Facebooku dla uczestników wyprawy, 
abyśmy byli w kontakcie już od zapisu na wyprawę 
i wspólnie się do niej przygotowywali,

 X odprawa na ZOOMie przed wyprawą, aby wszystko 
było jasne i abyśmy lecieli tam przygotowani na 120%,

 X pomoc w przygotowaniu do wyprawy: konsultacje 
dotyczące przygotowania fizycznego, zakupu 
sprzętu, organizacji przelotów do Tanzanii itp., 

 X rabaty dla uczestników naszych wypraw na zakup 
sprzętu w sklepach sportowych (PolarSport, Aura), 
na treningi przed wyprawą (u Formy na Szczyt) itp.,

 X organizację wszystkiego od A do Z podczas 
wyprawy, tak, abyście Wy mogli cieszyć się 
górami i przeżywać przygodę życia.

https://kuducamp.com
https://chanyalodge.co.tz/


cena
nie zawiera

! NIGDY NIE UKRYWAMY „DODATKOWYCH 
KOSZTÓW”, KTÓRE POTEM OBOWIĄZKOWO 
UCZESTNICY WYPRAWY I TAK MUSZĄ PONIEŚĆ NA 
MIEJSCU. CENA NASZEJ WYPRAWY JEST ZAWSZE 
TRANSPARENTNA I ZAWIERA WSZYSTKO OPRÓCZ:

 X bilet lotniczy do Tanzanii i z powrotem – ok. 4000 zł,

 X ubezpieczenie od rezygnacji z podróży (które zawiera ubezpieczenie 

kosztów wyprawy i kosztów biletów lotniczych) – ok. 450 zł,

 X  wiza do Tanzanii, którą kupuje się na lotnisku po przylocie – 50 EUR,

 X prywatne wydatki (karta sim, internet, pralnia, alkohole, woda butelkowana 

w trakcie trekkingu, pamiątki itp.) – ok. 50-100 EUR, bo wszystko zależy 

od tego ile tych dodatkowych ekstra wydatków będziecie mieć,

 X napiwki dla przewodników i tragarzy – ok. 50-100 EUR - to jest napiwek, 

bo nasi porterzy, przewodnicy i wszyscy inni pracujący przy naszej 

wyprawie są opłacani w sposób uczciwy przez nas i nie pracują „tylko 

za napiwek” – aby to było jasne!, natomiast tak jest w Tanzanii, że taki 

napiwek jest mocno oczekiwany przez lokalnych pracowników.



Terminy
grup otwartych:

29.12.2023 – 13.01.2024 – BRAK MIEJSC!
11.01.2024 - 26.01.2024 

25.01.2024 – 09.02.2024



ZAPISY, DODATKOWE PYTANIA, KONTAKT: 

Whatsapp/Viber +48 572 409 259

e-mail: info@mountainfreaks.ge • facebook: Mountain Freaks - Mountain Travel & Adventure Agency

 

mailto:info%40mountainfreaks.ge?subject=
https://www.facebook.com/mountainfreaksgeorgia/

