
KILIMANJARO                  

 

INFORMATOR PRAKTYCZNY 

 

 

Autor: 

www. magdalenaboczek.com 

kontakt@magdalenaboczek.com 



Kilimanjaro – Informacje praktyczne/ kontakt: kontakt@magdalenaboczek.com  2 

 

 

INFORMACJE PRAWNE 

 
Wszystkie treści oraz elementy graficzne umieszczone w tym e-booku są 

własnością www.magdalenaboczek.com.  

 

Kopiowanie zawartości e-booka lub jego części bez pisemnej zgody autora 

jest zabronione. E-book może być wykorzystany lub rozpowszechniany 

jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich 

wraz ze wskazaniem źródła informacji. Autor e-booka nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w tym e-booku. 

 

© 2020 Magdalena Boczek – www.magdalenaboczek.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kilimanjaro – Informacje praktyczne/ kontakt: kontakt@magdalenaboczek.com  3 

 

 

 

WITAJ 

Mam na imię Magda i w 2020 roku 

postanowiłam samotnie wybrać się 
do Tanzanii, aby stanąć na 

najwyższym szczycie i wulkanie 

Afryki, Kilimanjaro. 

 

Ponieważ wulkan Kilimanjaro cieszy się dość dużym zainteresowaniem wśród osób 

chodzących po górach, postanowiłam przygotować przewodnik, który ułatwi także                         

i Tobie zorganizowanie wyprawy do Tanzanii na wulkan Kilimanjaro samodzielnie, bez 

wsparcia polskich tour operatorów i innych krajowych agencji wyprawowych. 

 

W niniejszym informatorze dostaniesz prostą i przejrzystą „instrukcję” jak krok po 

kroku zorganizować całą wyprawę. Dzięki zawartym informacjom przygotujesz plan 

wyjazdu, ogarniesz całą logistykę oraz opracujesz szczegółowy budżet. A wszystko bez 

stresu i tracenia czasu na poszukiwanie niezbędnych informacji w internecie. 

 

Gdybyś jednak miał/miała dodatkowe pytania dotyczące organizacji wyjazdu na szczyt 

Kilimanjaro możesz napisać do mnie na: kontakt@magdalenaboczek.com 

 

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. 

 

Więcej o moich projektach i wyjazdach w góry wysokie i nie tylko przeczytasz na: 

www.magdalenaboczek.com 

 

 
 

Z górskimi pozdrowieniami, 

Magdalena Boczek 
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Kilimanjaro  

Kilimanjaro to masyw górski położony w Tanzanii przy granicy z Kenią. Składa się z trzech wulkanów: 

najwyższego szczytu Uhuru wulkanu Kibo (Kilimanjaro) o wysokości 5895 m n.p.m., wulkanu 

Mawenzi o wysokości 5150 m n.p.m. oraz wulkanu Shira o wysokości 3940 m n.p.m.   

Cały masyw wulkaniczny obecnie położony jest na terenie Parku Narodowego Kilimanjaro                                      

o powierzchni 753 km2. 

Według jednej z hipotez, dotyczącej pochodzenia nazwy góry Kilimanjaro, to najprawdopodobniej 

nazwa ta pochodzi od połączenia dwóch słów Kilima, które oznacza górę i Nijaro, które oznacza 

karawanę. 

Ile czasu planować na wyjazd? 

Wejście na sam wierzchołek wulkanu Kilimanjaro nie powinno zająć więcej czasu niż sześć dni, biorąc 

pod uwagę podejście od podnóża góry. Standardowo cały wyjazd zajmuje pięć dni, w tym trzy dni na 

wejście i dwa dni na zejście.  

Przy sprawnej organizacji cały wyjazd do Tanzanii, obejmujący wejście na wulkan Kilimanjaro, można 

zrealizować nawet w ciągu 9 dni, czyli jednego tygodnia roboczego. 

W przypadku połączenia wejścia na wulkan Kilimanjaro z wizytą na safari lub podróżą na wyspę 
Zanzibar, warto na taki wyjazd zarezerwować minimum dwa tygodnie.  

Dojazd z Polski  

Samolot 

To najszybsza opcja dotarcia się do Afryki, w tym także do Tanzanii. Niestety do Tanzanii nie ma 

bezpośrednich lotów z Polski. Dlatego też należy liczyć się z międzylądowaniem na terenie któregoś 
z krajów europejskich lub jednego z państw Afryki.  

W Tanzanii loty międzynarodowe obsługiwane są przez kilka lotnisk w tym m.in. przez największe  

w kraju lotnisko w Dar es Salaam, stolicy Tanzanii, oddalone 8 km od centrum miasta. Port lotniczy 

w Dar es Salaam obsługuje m.in. loty takich przewoźników jak British Airways, Emirates, KLM, Qatar 

Airways, Turkish Airlines, Kenya Airways i Ethiopian Airline. Poza tym lotnisko obsługuje loty 

krajowe, dzięki lokalnym liniom lotniczym. 

Innym popularnym lotniskiem międzynarodowym w Tanzanii jest port lotniczy Kilimanjaro, położony 

30 km na zachód od miejscowości Moshi w pobliżu masywu Kilimanjaro. Lotnisko obsługuje głównie 

loty krajowe, w tym na wyspę Zanzibar oraz loty z sąsiednich państw m.in. Ugandy, Kenii czy Etiopii. 

Lotnisko obsługuje także loty bezpośrednie z Europy i są nimi dwa kierunki z Amsterdamu z Holandii 

i Frankfurtu z Niemiec. 

Ogólna cena wszystkich lotów z Polski do Tanzanii (port lotniczy Kilimanjaro) wynosi ok. 3700 zł 

(dane z 2020 r.). Koszt dotyczy okresu wysokiego sezonu turystycznego, kiedy pogoda jest najbardziej 

sprzyjająca i w miarę stabilna.  
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Warto pokusić się o wylot w mało turystycznym okresie, ponieważ promocje lotów bywają bardzo 

korzystne, a samą Tanzanię można odwiedzać przez cały rok.  

Transport na miejscu 

Autobus 

Tanzania posiada dobrze rozbudowaną sieć połączeń autobusowych. Podróż autobusem jest znacznie 

tańsza od przelotu samolotem, ale trwa znacznie dłużej i niejednokrotnie nawet dłużej od czasu jaki 

wskazuje rozkład jazdy. 

Taksówka 

Koszt taksówki z lotniska Kilimanjaro do miejscowości Moshi wynosi ok. 50 USD. W przypadku 

noclegu w obrębie dzielnicy Kilimanjaro koszt przejazdu wynosi 20 USD (dane z 2020 r.) 

Samolot 

Samolot to najszybsza i najwygodniejsza opcja transportu po całej Tanzanii. Połączenia lotnicze 

oferowane przez lokalne linie lotnicze docierają do większości najważniejszych turystycznie zakątków 

kraju. 

Koszt przelotu z lotniska Kilimanjaro na wyspę Zanzibar wynosi ok. 1000 zł (dane z 2020 r.). 

Nocleg 

Hostel 

W Tanzanii, a w szczególności w regionie wulkanu Kilimanjaro, występuje bogata oferta noclegowa 

począwszy od najtańszych hosteli, a skończywszy na droższych hotelach. Ceny za nocleg w hostelu                   

w miejscowości Moshi rozpoczynają się od 5 USD za nocleg w pokoju wieloosobowym. W mniej 

turystycznych miejscowościach wybór noclegu może być znacznie zawężony.  

Nocleg w hostelu w centrum Moshi wynosi 6 USD za noc w pokoju koedukacyjnym ośmioosobowym  

(Climber Home) (dane z 2020 r.). 

Namiot 

Na większości poprowadzonych na wulkanie Kilimanjaro trasach nie ma zapewnionej stałej 

infrastruktury, stąd należy korzystać z namiotów, które są rozkładane przez agencje i transportowane 

przez tragarzy. 

Nie ma dodatkowego kosztu rozbicia namiotu i jest on uwzględniony w cenie wejścia na wulkan 

Kilimanjaro.  
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Formalności 

Wiza 

Osoby wybierające się do Tanzanii muszą posiadać wizę turystyczną.  

Wizę można uzyskać na głównych przejściach granicznych (w tym na lotnisku na Zanzibarze, na 

lotnisku w Dar es Salaam i na lotnisku Kilimandżaro) oraz przez internet 

(https://eservices.immigration.go.tz/).  

Koszt wizy turystycznej jednokrotnego wjazdu uzyskanej na przejściu granicznym i ważnej przez 90 

dni to 50 USD. Na przejściach granicznych nie można uzyskać wizy wielokrotnego wjazdu. Paszport 

musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od chwili planowanego zakończenia pobytu w Tanzanii. 

Tanzania jest krajem związkowym, obejmującym część kontynentalną oraz autonomiczny Zanzibar                    

z dwoma przyległymi wyspami. Wiza jest ważna na całym terytorium państwa.  

Informacje na temat wiz do Tanzanii są dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

Tanzanii (https://www.immigration.go.tz/index.php/en/services/visa-information). 

Zezwolenie  

Nie ma możliwości wejścia na szczyt Kilimanjaro bez dodatkowego wsparcia i odpowiednich 

zezwoleń. W tym celu należy zlecić organizacje wyprawy lokalnej agencji lub zorganizować ja 

samodzielnie.  

Koszt wejścia na Kilimanjaro obejmuje opłaty, niezbędne zezwolenia, koszty jedzenia i noclegu oraz 

koszt przebywania na terenie Parku Narodowego Kilimanjaro przewodnika (guida), kucharza lub 

kelnera (w zależności od wybranej drogi wejścia na szczyt) oraz trzech tragarzy (porters), 

przypadających na jednego turystę. Koszt wyprawy na Kilimanjaro liczony jest od liczby dni pobytu 

na terenie parku narodowego. 

W moim przypadku w styczniu 2020 roku koszt ten wyniósł 1 250 USD. Dodatkowo należy doliczyć 
koszty napiwków dla wszystkich osób obsługujących naszą wyprawę. Jest to koszt obowiązkowy                   

i w moim przypadku wyniósł 350 USD. 

Kwestie bezpieczeństwa 

Na co uważać 

Tanzania uznawana jest za dość bezpieczny kraj. Jedyne zagrożenie stanowi przestępczości pospolita, 

a sami Tanzańczycy nie są nachalni i natrętni. Ja czułam się naprawdę bezpiecznie.  

Na terenie Tanzanii, podobnie jak w innych krajach, należy zachować pewne środki bezpieczeństwa. 

Pilnować rzeczy, które ze sobą zabieramy. Nie chodzić po nocy po mieście i ewentualnie korzystać                   
z licencjonowanych taksówek. Uważać na noszenie przy sobie sprzętu fotograficznego i większej ilości 

gotówki. Warto korzystać z hotelowego sejfu. Oczywiście nie zabierać ze sobą drogiej biżuterii. 
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Ze względu na religię oraz przyjęte standardy, w szczególności wśród kobiet, należy przestrzegać zasad 

dotyczących ubioru i przebywania w towarzystwie mężczyzn. Powyższe dotyczy się regionu wyspy 

Zanzibar. 

Zdrowie 

Wybierając się do Tanzanii należy pamiętać o obowiązkowym szczepieniu na żółta febrę (żółtą 
gorączkę). Szczepienie wykonywane jest poprzez jedna dawkę i jest dożywotnie. Przy przekraczaniu 

granicy z Tanzanią należy posiadać „żółta książeczkę zdrowia” z odnotowanym szczepieniem, co jest 

weryfikowane. 

Ponadto zaleca się profilaktyczne szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy, wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu A i B, duru brzusznemu oraz przeciwko wściekliźnie.  

Malaria na terenie Tanzanii jest endemiczna, ale należy profilaktycznie używać środków przeciw 

komarom, ubierać się odpowiednio po zachodzie słońca, spać pod moskitierą i w miarę potrzeby 

zażywać antymalaryczne specyfiki. 

Osoby wybierające się w masyw Kilimanjaro powinny pamiętać o wystąpieniu ostrych objawów 

wpływu wysokości na organizm w postaci bólu głowy i nudności. W takim przypadku należy dużo pić 
płynów i ewentualnie zarezerwować dodatkowy dzień podczas wspinaczki z przeznaczeniem na 

aklimatyzacje. 

Osoby przeziębione, w szczególności z objawami choroby związanej z układem oddechowym, 

powinny dość ostrożnie podchodzić do kwestii przebywania w wyższych partiach gór, ze względu na 

możliwość wystąpienia objawów i samego obrzęku płuc. 

W Tanzanii nie pijemy wody bieżącej z kranu, a jedynie butelkowaną, a w górach po przegotowaniu. 

Pieniądze, internet i elektryczność 

Pieniądze 

Walutą Tanzanii jest szyling tanzański (TSH/TZS – szyling tanzański).  

Na dzień przygotowania informatora koszt 1 USD = 2 290 TSH. 

W Tanzanii można wymieniać zarówno dolary amerykańskie, jak i euro. Należy uważać z płatnościami 

kartami bankowymi, ponieważ nie wszędzie mogą być akceptowane. W większych miastach                                   

i w miejscach turystycznych płatności kartami Mastercard i Visa są ogólnie akceptowane. 

Kurs przeliczeniowy waluty lokalnej w stosunku do dolara jest zbliżony w bankach jak i w kantorach. 

Nie ma znaczących różnic. 

Należy unikać wymiany pieniędzy na ulicy i korzystać najlepiej z placówek bankowych. 

Internet 

W Tanzanii nie ma problemu z dostępem do sieci bezprzewodowej w hostelach/hotelach. Wifi 

dostępne jest także w niemal każdej restauracji i kafejce. 
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Telefon 

Nie ma problemu z połączeniem telefonicznym. Oczywiście koszty połączeń i przesyłanych 

wiadomości zależą od taryfy operatora. Należy uważać z przesyłaniem danych, ponieważ taki koszt 

może być bardzo wysoki. 

Dostęp do sieci komórkowych jest także możliwy na obszarze poszczególnych obozów na wulkanie 

Kilimanjaro (Marangu Route). 

Elektryczność 

Na terenie Tanzanii napięcie wynosi 230 V i spotkamy wtyczki typu G.   

Klimat i pogoda 

Klimat 

Klimat Tanzanii należy do strefy podrównikowej i głównie ma postać suchą. W wyższych partiach gór 

oraz nad wybrzeżem posiada bardziej wilgotną odmianę. 

Na obszarze Tanzanii występuje pora deszczowa i sucha. Przy czym na południu kraju występuje jedna 

pora deszczowa od grudnia do maja, a na północy występują dwie pory deszczowe od października do 

listopada i od kwietnia do maja.    

Sezon i pogoda 

Wysoki sezon wspinaczkowy na  wulkan Kilimanjaro trwa od stycznia do lutego, w tym okresie 

warunki pogodowe są najlepsze. Od lipca do września także jest pora sucha w Tanzanii, a co za tym 

idzie dobre warunki wspinaczkowe i wiele osób decyduje się w tym okresie na wyjście w góry. 

Najgorsza pogoda występuje w porze deszczowej, czyli do kwietnia do czerwca. 

Należy pamiętać, że temperatury w górach, w szczególności w nocy mogą spaść poniżej zera, a na 

szczycie temperatury są minusowe.  

Ludzie, kultura, zwyczaje, język, kuchnia 

Język 

Urzędowym językiem Tanzanii jest język suahili, swahili. Jest to język pochodzący z rodziny bantu                      

i używany jest w Afryce Środkowej i Wschodniej (na terenie obecnej Tanzanii, Kenii, Demokratycznej 

Republice Konga oraz Ugandy). Język suahili zapisywany zarówno alfabetem łacińskim (np.                               

w Tanzanii), jak i arabskim (można spotkać na Zanzibarze). 

W Tanzanii nie ma problemu z posługiwaniem się w języku angielskim. 

Warto jednak nauczyć się kilku zwrotów grzecznościowych w języku lokalnym co jest mile widziane 

wśród mieszkańców Tanzanii. 
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Kultura 

Tanzania, podobnie jak pozostałe kraje leżące na kontynencie afrykańskim, jest wieloetniczna. Szacuje 

się, że w samem Tanzanii występuje ponad 120 grup etnicznych. Większość z nich należy do rodziny 

ludów Bantu, z których najliczniejsi to Nyamwezi i Sukuma. Na północy Tanzanii, przy granicy                            

z Kenią, żyje najbardziej znana grupa plemion Afryki, Masajowie. 

Ta obszarze Tanzanii dominuje chrześcijaństwo (ponad 30% wierzących, głownie na kontynencie) 

oraz islam (ponad 30% wierzących). 

Ludzie 

Mimo różnicy religijnej i kulturowej Tanzańczycy są bardzo życzliwi i mili. Mogą sprawiać wrażenie 

osób chłodnych i zdystansowanych, ale przy bliższym poznaniu są pomocni i łatwo nawiązują 
kontakty.  

W przeciwieństwie do innych krajów, w których występuje islam, w szczególności w miejscach 

turystycznych, Tanzańczycy nie są nachalni i zbyt narzucający się. 

Kuchnia 

Kuchnia tanzańska jest bardzo zróżnicowana. Z mięs najczęściej w Tanzanii jada się baraninę, kozinę 
oraz kurczaka. Dania mięsne najczęściej są grillowane albo duszone. Mięso podawane jest z frytkami, 

fasolą, ryżem oraz ugali, czyli „papki” z gotowanej mąki pochodzącej z różnych zbóż. Kuchnia 

tanzańska jest uboga w warzywa, za to bogata w owoce tropikalne.  

W odróżnieniu od kontynentalnej Tanzanii, na Zanzibarze kuchnia jest zdecydowanie arabska                               

i bardziej orientalna. Jej cecha charakterystyczną jest bogaty wybór przypraw, owoce morza oraz 

wyjątkowe tropikalne owoce. 

W Tanzanii polecam rozejrzeć się za lokalna kawą, która smakuje wyśmienicie, ma mocny kawowy 

aromat i jest niedroga. 

Co warto zobaczyć? 

Z pewnością będąc w Tanzanii warto odwiedzić wulkan Kilimanjaro, wybrać się na safari do jednego 

z parku narodowego czy też poplażować na słonecznym Zanzibarze. To tylko najważniejsze atrakcje 

Tanzanii, która ma jeszcze więcej do zaoferowania dla każdego. 

Moshi i okolice 

Moshi to miasto położone w pobliżu masywu wulkanicznego Kilimanjaro. Znajduje się tutaj bogaty 

wybór agencji trekkingowych organizujących wejście na wulkan Kilimanjaro oraz innych wycieczek 

nawet kilkudniowych w ramach Safari. W mieście można skorzystać dość dużej bazy hotelowo – 

hostelowej na każdą kieszeń, zrobić tradycyjne zakupy oraz wybrać się do lokalnej restauracji. Lokalną 
atrakcją miasta są gorąco źródła Kikuletwa, wodospady Materumi oraz jezioro Chala. 

Safari 

Safari to najpopularniejsza turystyczna atrakcja Tanzanii po trekkingu na wulkan Kilimanjaro. Spora 

ilość parków narodowych w Tanzanii powoduje, że w ofercie lokalnych biur podróży znajdują się 
nawet kilkudniowe wycieczki Safari. Najpopularniejszymi parkami krajobrazowymi Tanzanii 
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godnymi zainteresowania są Park Ngorongo, położony na obszarze ogromnego krateru 

wulkanicznego, wewnątrz którego rozciągają się łąki pełne zwierząt, w tym m.in. lwów, słoni, zebr, 

antylop czy też flamingów, Park Narodowy Serenget, obszar równiny pokryty głównie trawą                              
o powierzchni 15 tys. km2, gdzie można spotkać zwierzęta w ogromnych ilościach, oraz Park 

Narodowy Manyara, niewielki park położony u wybrzeży jeziora Manyara, zamieszkały przez liczne 

gatunki ptaków, hipopotamy, liczne żyrafy, pawiany czy też słonie. 

Koszt jednodniowej wycieczki Safari wynosi ok. 180 USD (informacja z 2020 r.). 

Zanzibar 

Zanzibar, to jedna z wysp należących do Tanzanii, położonych na Oceanie Indyjskim. Mimo, iż wyspa 

politycznie należy do Tanzanii, to jednak stanowi własna autonomię, a tym samym posiada własny 

parlament, rząd i prezydenta. Wyspa przyciąga turystów pięknymi plażami i turkusową woda oceanu. 

Oprócz plażowania warto  będąc na wyspie odwiedzić jedna z wielu niewielkich wysepek archipelagu 

pokrytych białym piaskiem, zanurkować podziwiając bogaty podwodny świat tego regionu lub 

skosztować tropikalnych potraw z domieszką lokalnych przypraw. 

Na wyspę można dostać się najszybciej droga powietrzną z jednego z portów lotniczych w Tanzanii 

kontynentalnej. Koszt przelotu na Zanzibar w obie strony w standardowej cenie nie przekracza 1000 

zł. (informacja z 2020 r.). Na miejscu na wyspie czeka na nas bogata baza hotelowa na każdą kieszeń 
oraz liczne restauracje i punkty gastronomiczne. 

Kilimanjaro – wejście na szczyt 

Na wulkan Kilimanjaro zostało wytyczonych sześć tras, z czego dwie z nich są najbardziej popularne 

w śród lokalnych agencji, a są nimi: 

- Marangu Route 

- Machame Route 

- Rongai Route 

- Umowe Route 

- Shira Route 

- Lemosho Route 

Machame Route obecnie jest najpopularniejszą drogą. Jej długość podejścia to 62 km. Na trasie nie 

znajdziemy obozów o stałej infrastrukturze. Podczas podejścia nocuje się w namiotach, a samo wejście 

na szczyt zajmuje 4 dni. 

W niniejszym informatorze zostanie szczegółowo opisane podejście na szczyt Kilimanjaro droga 

Marangu Route, zwanej potocznie Coca-cola Route. Jest to najstarsza i zarazem pierwsza droga jaka 

została wytyczona na szczyt. Ponadto jest to droga najkrótsza, podejście ma długość 32 km i zajmuje 

3 dni. Zazwyczaj wejście na szczyt poprzedzone jest dodatkowym dniem aklimatyzacyjnym                                    

w II obozie Horombo Hut. Marangu Route mino tego, że jest najkrótsza to jednak ma mniejszy odsetek 

wspinaczy osiągających sam wierzchołek szczytu (ok. 30%). 

Wejście na wulkan Kilimanjaro nie jest trudne techniczne, wymaga jedynie dobrej kondycji fizycznej 

i dobrej aklimatyzacji. Należy jednak pamiętać, iż wspinając się na wulkan Kilimanjaro przechodzimy 
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przez wszystkie strefy klimatyczne, począwszy od tropikalnego lasu deszczowego, przez trawiasta 

sawannę, aż po śnieg na samym szczycie, co ma szczególny wpływ na proces aklimatyzacji. 

Trasa Marangu charakteryzuje się dość dobrą infrastrukturą. W obozach pośrednich śpi się                             
w drewnianych domkach, poza tym do dyspozycji wspinających się grup są udostępnione 

pomieszczenia jadalne, toalety, prysznice i kuchnie, gdzie przygotowywane są posiłki. 

Obóz I – Mandara Hut – 2720 m n.p.m. 

Droga podejścia rozpoczyna się u wylotu Parku Narodowego Kilimanjaro w miejscowości Marangu 

(1879 m n.p.m.) i prowadzi przez gesty, wilgotny las wprost do pierwszego obozu – Mandara Hut na 

wysokości 2720 m n.p.m. 

U wylotu parku znajduje się dość sporej wielkości brama wjazdowa, parking i zabudowa służb parku. 

Do dyspozycji turystów ustawiono dużą drewniana wiatę, gdzie znajdują się stoły i ławy oraz plansze 

z informacjami o samej górze Kilimanjaro oraz telewizor plazmowy na którym wyświetlany jest film 

dokumentalny dot. wejścia na wulkan. Obok wiaty znajduje się makieta wulkanu Kilimanjaro 

obrazująca drogę wejścia na którą także można się wspiąć.  

Nieco dalej znajduje się zabudowa obsługi parku narodowego, niewielki sklep z pamiątkami i toalety.  

To właśnie w tym miejscu przewodnicy organizują wszystkie formalności związane z trekkingiem,                      

w tym m.in. opłaty i organizują tragarzy.  

Pierwszy dzień podejścia jest dość przyjemny i krótki, 8 km. Trasa nie zajmuje więcej niż 3 godziny. 

Po drodze, czyli w połowie trasy, grupy zatrzymują się na lunch. W ramach opłaty całego wejścia na 

wulkan Kilimanjaro każdego dnia otrzymujemy suchy prowiant na drogę. 

Miejsce lunchu to przygotowane miejsce z dość dobrą infrastrukturą, w tym także toaletą i koszami na 

śmieci. Na terenie parku narodowego nie wolno korzystać z plastikowych butelek. Ponadto podczas 

podejścia do obozu I może padać, stąd zaleca się zabranie płaszcza przeciwdeszczowego. 

Obóz I – Mandara Hut położony jest na wielkiej wykarczowanej polanie z bogata infrastrukturą. 
Znajduje się tutaj spory budynek właścicieli obozu, miejsca noclegowe w postaci podwójnych 

czteroosobowych drewnianych domków mieszkalnych, pomieszczenie jadalne, toalety i prysznice oraz 

pozostałe budynki zajmowane przez obsługę tj. przewodników, tragarzy i kelnerów poszczególnych 

grup.  

Niedaleko obozu Mandara Hut znajduje się krater Maudi, najstarszego wulkanu masywu Kilimanjaro 

na który warto się wybrać, choćby ze względu na przepiękną panoramę na część parku narodowego. 

Obóz II – Horombo Hut – 3720 m n.p.m. 

Pierwszy odcinek przejścia z obozu Mandara Hut do obozu II – Horombo Hut (3720 m n.p.m.) 

prowadzi przez gesty las. Następnie szlak przechodzi w bardziej podmokły i trawiasty teren.                                

W połowie trasy zmienia się w zdecydowanie suchy i sawannowy klimat. 

Przejście z obozu I do obozu II to około 11 km drogi, którą pokonuje się w ok. 5 godzin. Szlak jest 

stosunkowo płaski i nie stanowi żadnych trudności technicznych. Tego dnia przy pięknej , słonecznej 

pogodzie można po raz pierwszy podziwiać sam wierzchołek wulkanu Kilimanjaro oraz niedaleko 

położony inny szczyt Mawenzi (5150 m n.p.m.), na który organizowane są trekkingowe wyjazdy, 
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jednak ze względu na kruche skały, z których zbudowany jest szczyt, bez możliwości wejścia na sam 

wierzchołek góry. 

W połowie drogi do obozu II, ok. 2,5 h, organizowany jest w stałym punkcie lunch, gdzie można 

wygodnie zjeść siadając przy zadaszonych stołach i skorzystać z toalety.  

Obóz II – Horombo Hut położony jest na niedaleko strumienia na zboczu niewielkiego wzniesienia                         

i posiada bogatą infrastrukturę. Znajduje się tutaj spory budynek właścicieli obozu, miejsca noclegowe 

w postaci podwójnych czteroosobowych drewnianych domków mieszkalnych, dwa pomieszczenie 

jadalne, w którym na zadaszeniu także można spać, toalety i prysznice oraz pozostałe budynki 

zajmowane przez obsługę tj. przewodników, tragarzy i kelnerów poszczególnych grup.  

Jest to obóz do którego, w szczególnych przypadkach i za dodatkową wysoką opłata, dolatuje 

helikopter w przypadku wypadku. Jest to usługa ekstra płatna i nie jest uwzględniona w standardowej 

opłacie wejścia na wulkan Kilimanjaro. W innych nagłych wypadkach poszkodowana osoba znoszona 

jest bezpośrednio przez obsługę. 

W Horombo Hut, jak i w innych obozach wysokich, znajduje się kuchnia, w której stale przebywający 

kucharze przygotowują posiłki dla przybywających grup. Dlatego też na drodze Marangu nie ma 

obowiązku posiadania kucharza, za to jest funkcja kelnera. 

Przy dobrej pogodzie z obozu można podziwiać wierzchołek Kilimanjaro i Mawenzi, oraz na pobliską 
okolicę. 

Obóz III – Kibo Hut – 4750 m n.p.m. 

Podejście do obozu III – Kibo Hut (4750 m n.p.m.) w pierwszym odcinku prowadzi przez suchy 

kamienisty teren z dość ubogą, ale za to ciekawą i egzotyczna roślinnością.  Następnie szlak przybiera 

zdecydowanie pustynnego charakteru i wiedzie przez piaszczysty teren wzdłuż rozległej doliny                             

z widokiem na pobliskie wzgórza. Po drodze można zatrzymać się na lunch i skorzystać z toalety. 

Ostatni odcinek trasy do trzeciego obozu, to strome, piaszczyste podejście.  

Trasa do obozu III ma 9 km długości, a jego przejście zajmuje ok. 5 h. Szlak nie jest trudny technicznie, 

a większość trasy poprowadzona jest po płaskim terenie. 

Podczas podejścia można podziwiać sam wulkan Kilimanjaro jak i szczyt Mawenzi.  

Obóz III – Kibo Hut położony jest na wzgórzu wśród skał i posiada dobrą infrastrukturę. Znajduje się 
tutaj spory budynek właścicieli obozu, miejsca noclegowe w postaci sporych budynków, w których 

rozłożonych jest kilka pokoi wieloosobowych, gdzie można spać na łóżkach piętrowych, toalety oraz 

pozostałe budynki zajmowane przez obsługę tj. przewodników, tragarzy i kelnerów poszczególnych 

grup. 

Podobnie jak w przypadku obozu II – Horombo Hut, w obozie III znajduje się kuchnia, w której 

zamawiane są posiłki dla grup. W pomieszczeniach sypialnych jest dość sporo miejsca, gdzie można 

spokojnie zjeść posiłek przy stole.  

Wejście na szczyt Kilimanjaro – 5895 m n.p.m. 

Wejście na szczyt to odcinek długości 6 km, którego przejście zajmuje ok. 6 godzin. Rozpoczyna się 
on stromym piargowym podejściem, następnie przechodzi mniej wyraźny szlak między skałami, który 

prowadzi do pierwszego punktu krateru Gilman Point (5685 m n.p.m.). Mimo wyraźnie odsłoniętego 
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terenu można podczas podejścia odpocząć w tym miejscu na chwilę, ukrywając się przed ewentualnym 

silnym wiatrem za dość rozległymi skałami.  

Dalsza część drogi to trawers wzdłuż rozległego stoku śnieżnego, aż do kolejnego punktu, gdzie szlak 

Marangu Route spotyka się z innym szlakiem Machame Route. Miejsce to nazywane jest Stella Point 

i znajduje się na wysokości 5756 m n.p.m. Od tego momentu do szczytu pozostało niecałe 300 m, które 

prowadzi wyraźnym wypłaszczeniem okresowo pokrytym śniegiem.  

Najwyższy punkt Kilimanjaro, czyli Uhuru Peak, położony jest na wysokości 5895 m n.p.m.                                   

i oznakowany jest zbitą z drewnianych desek konstrukcja z napisem nazwy najwyższego punktu                             

i podanej wysokości. Obok znajduje się rozległy krater wulkanu. Przy dobrej pogodzie można 

podziwiać rozległa panoramę ze szczytu. 

Informacje dodatkowe 

Religia w Tanzanii 

O ile w Tanzanii kontynentalnej religia dominującą, w szczególności w północnej części kraju, jest 

religia chrześcijańska, o tyle na wyspie Zanzibar dominuje islam. Dlatego też należy pamiętać                               
o przestrzeganiu pewnych zasad, w zakresie zachowania i ubioru funkcjonujących w krajach 

wyznających islam. W szczególności przez kobiety samotnie podróżujące po Tanzanii w grupie czy 

też w pojedynkę.  

Język suahili 

Język suahili to język z rodziny języków bantu i używany jest w Afryce Środkowej i Wschodniej, na 

obszarze takich krajów jak Tanzania, Kenia, Demokratyczne Republiki Konga, czy tez Uganda. Na 

całym świecie w języku suahili posługuje się 800 tys. ludzi. 

Podstawowe zwroty w języku suahili, jakie najczęściej poznają turyści przebywający na obszarze 

Tanzanii to:  

Pole pole – Wolno. Zwolnij. Idź wolniej 

Jambo – Helo! Cześć 
Asente – Dziękuję 
Lala salama – Dobranoc 

Asante sana – Dziękuję bardzo 

Karibu – Nie ma za co. Proszę bardzo  

Hakuna Matata – Don’t worry be happy! Żaden problem! 

Co warto kupić? 

Przede wszystkim kolorowe tekstylia, szale, chusty, sukienki, bluzki, buty. Wyroby z drewna, 

wszelakie figurki, ale także przedmioty użytkowe, jak np. misy i koszyki. Poza tym warto 

zainteresować się biżuterią, która znajdziemy na każdą kieszeń, ręcznie malowanymi obrazami, 

orientalnymi przyprawami i lokalna aromatyczna kawą. 

Mieście Moshi wybór suwenirów jest dość niewielki. Polecam zaopatrzyć się w kawę w zwykłych 

sklepach spożywczych za niewielkie pieniądze. Na lotnisku i na Zanzibarze ta sama kawa jest nawet 
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pięciokrotnie droższa. Na Zanzibarze znajduje się zdecydowanie większy wybór straganów                                     

z pamiątkami, w szczególności w mieście Stone Town.  

Przydatne adresy i strony internetowe 

Ambasada RP w Dar es Saalam 

adres: Mtwara rd 15, Oysterbay, P.O. Box 249, Dar es Salaam 

telefon: +255 22 222 1050 

e-mail: daressalaam.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

https://www.gov.pl/web/tanzania 

Szczepienia dla podróżujących 

https://szczepieniadlapodrozujacych.pl/ 

Noclegi w Tanzanii 

Climber Home – Hostel w Mosh (gorąco polecam) 

https://www.booking.com/hotel/tz/climbers-home.en-gb.html  

Happy family lodge – Hostel niedaleko lotniska Kilimanjaro (gorąco polecam) 

https://www.booking.com/hotel/tz/happy-family-lodge.pl.html  

Więcej na temat wejścia na szczyt Kilimanjaro 

https://www.summitpost.org/kilimanjaro/150202  

Dane przewodnika, z którego ja korzystałam podczas wyjazdu na wulkan Kilimanjaro 

Daudi Bayo 

daudibayotheguide@gmail.com 

(kontakt się w języku angielskim) 

Strona Kilimanjaro National Park 

https://www.kilimanjaroparktanzania.com/ 
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Spotkajmy się online 
 

 

 

 

 

 www.magdalenaboczek.com 

 

 

 

 

Facebook - Magdalena Boczek 

 

 

 

 

Twitter - @geotramper 

 

 

 

 

Instagram - @geotramper 

 

 

 

 

You Tube - Magdalena Boczek 

 

Inne przewodniki praktyczne znajdziesz  

na stronie: 
 

http://www.magdalenaboczek.com/przewodniki/ 

 

 

 


