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WITAJ 

Mam na imię Magda i w 2020 roku przy okazji 

organizacji wyjazdu do Tanzanii, na wulkan 

Kilimanjaro, postanowiłam wybrać się na piękną 
afrykańską wyspę Zanzibar. 

 

Ponieważ często dostaję pytania dotyczące 

wyjazdu na Zanzibar, to tym razem 

postanowiłam oddać w wasze ręce mój pierwszy 

informator, który nie będzie o żadnym 

konkretnym szczycie i innych pasmach 

górskich, za to będzie o pięknych piaszczystych 

plażach, egzotycznych klimacie i zapachu pikantnych potraw, które można spotkać na 

wyspie Zanzibar. 

 

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 wyspę 
Zanzibar 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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Zanzibar  

Zanzibar to autonomiczna część Tanzanii, w której skład wchodzi archipelag Zanzibaru na Oceanie 

Indyjskim, w postaci dwóch głównych wysp Zanzibar i Pemba oraz kilku mniejszych wysepek. 

Wyspa Zanzibar obok turystyki słynie z licznych plantacji przypraw i plantacji palm kokosowych.  

Ile czasu planować na wyjazd? 

Planując wyjazd do Tanzanii na wulkan Kilimanjaro warto odwiedzić wyspę Zanzibar, choćby na 

chwilę. Ja jednak polecam zostać na wyspie znacznie dłużej, aby móc wypocząć i posmakować 
tropikalnej smaku tego miejsca. W ciągu tygodniowego pobytu można poplażować, odwiedzić 
pobliskie plantacje przypraw i tereny leśne oraz wybrać się na snurkowe safari. 

Dojazd z Polski  

Samolot 

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

i Frankfurtu z Niemiec. 

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

(dane z 2020 r.). 

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.). 

Lotnisko Zanzibar to międzynarodowy port lotniczy, obsługujący głównie loty krajowe z Dar Es 

Salaam, Kilimandżaro, Arushy i wyspy Pemba, ale także inne loty charterowe m.in. z takich krajów 

jak: Południowa Afryka, Kenia, Uganda, Etiopia, Włochy (Milan i Bolonia), Niemcy (Frankfurt), 

Szwajcaria (Zurich) oraz Polska (Warszawa – LOT i Wrocław – Enter Air). 

Warto pokusić się o wylot w mało turystycznym okresie, ponieważ promocje lotów bywają bardzo 

korzystne, a sam Zanzibar można odwiedzać przez cały rok.  



Zanzibar – Informacje praktyczne/ kontakt: kontakt@magdalenaboczek.com  7 

 

Prom 

Na wyspę Zanzibar można dostać się promem z Dar Es Salaam. Cena biletu na prom jest zbliżona do 

ceny przelotu samolotem na Zanzibar z Tanzanii kontynentalnej, a podróż może trwać dłużej niż  
2 godziny. Przejazdy promem należy rezerwować z wyprzedzeniem. 

Transport na miejscu 

Autobus 

Transport publiczny na Zanzibarze nazywa się dala-dala. Są to samochody z prowizoryczną przyczepą, 
w której siada się na ławeczkach. Ponieważ transport ma charakter prywatny to nie ma rozkładów 

jazdy, cenników oraz samych biletów.   

Taksówka 

Dość popularny środek transportu na wyspie wśród turystów. Koszt taksówki z lotniska Zanzibar do 

miejscowości Stone Town wynosi ok. 13 USD.  

Wynajęcie samochodu 

Wynajęcie samochodu na wyspie Zanzibar jest tańszą alternatywą przejazdów taksówką. Koszt 

wynajęcia to ok. 100 zł za dzień. W Tanzanii, a tym samym na Zanzibarze, obowiązuje lewostronny 

ruch poruszania się pojazdów. Aby prowadzić samochód na Zanzibarze należy posiadać polskie prawo 

jazdy, międzynarodowe prawo jazdy i lokalne prawo jazdy Zanzibaru, które można uzyskać za 

pośrednictwem firmy wynajmującej samochód. Należy uważać na często występujące policyjne 

blokady drogowe.  

Nocleg 

Hostel/Hotel 

Na Zanzibarze występuje dość bogata oferta noclegowa począwszy od najtańszych hosteli 

skończywszy na droższych hotelach. Ceny za nocleg w średnim standardzie wynoszą ok. 10 USD.  

Podczas mojego pobytu na wyspie płaciłam 8 USD za nocleg w pokoju ośmioosobowym w Stone 

Town (hostel Ten to Ten Stone Town Zanzibar). 

Formalności 

Wiza 

Osoby wybierające się na Zanzibar, a tym samym 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/).  
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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). 

Kwestie bezpieczeństwa 

Na co uważać 

Zanzibar podobnie jak 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 Zanzibaru, 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. 

Ze względu na religię oraz przyjęte standardy, w szczególności wśród kobiet, należy przestrzegać zasad 

dotyczących ubioru i przebywania w towarzystwie mężczyzn. Powyższe dotyczy przede wszystkim 

wyspy Zanzibar. 

Zdrowie 

Wybierając się na Zanzibar, podobnie jak 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 mieć wydaną „żółta książeczkę zdrowia”  

z odnotowanym sczepieniem, 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 zapobiegać pojawieniu poprzez używanie 

środków przeciw komarom, ubieranie się odpowiednio po zachodzie słońca, spanie pod moskitierą  
i w miarę potrzeby zażywać antymalaryczne specyfiki. 

Pieniądze, internet i elektryczność 

Pieniądze 

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

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

Na Zanzibarze nie ma problemu z dostępem do sieci bezprzewodowej w hostelach/hotelach. Wifi 

dostępne jest także w niemal każdej restauracji i kafejce. 

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. 

Elektryczność 

Na terenie Zanzibaru, podobnie jak i w samej Tanzanii napięcie wynosi 230 V i spotkamy wtyczki 

typu G.   

Klimat i pogoda 

Klimat 

Wyspa Zanzibar charakteryzuje się klimatem sawanny, czyli ciepłym i suchym klimatem 

zwrotnikowym. Temperatury w ciągu roku wahają się od 30o C do 27o C. Na wyspie wyróżniamy 

sezon suchy i wilgotny. Większość roku kalendarzowego na wyspie Zanzibar stanowi sezon suchy  

z wilgotnością wynoszącą 60%. 

Sezon i pogoda 

Najlepszą porą na podróżowanie po wyspie Zanzibar jest okres od stycznia do marca oraz od czerwca 

do grudnia. W tym okresie temperatury są najwyższe, a opadów jest niewiele. Jednakże wyspę można 

odwiedzać przez cały rok. 

Ludzie, kultura, zwyczaje, język, kuchnia 

Język 

Urzędowym językiem Tanzanii, jak i Zanzibaru 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). 

Na wyspie Zanzibar nie ma problemu z posługiwaniem się w języku angielskim. 
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Warto jednak nauczyć się kilku zwrotów grzecznościowych w języku lokalnym co jest mile widziane 

wśród mieszkańców Zanzibaru. 

Kultura 

Mieszkańcy wyspy Zanzibar są zazwyczaj ciepli, otwarci i gościnni.  

Religią dominującą w wyspie jest islam (80 % ludności). W związku z powyższym należy zachować 
pewne zasady obowiązujące, nie tylko przez kobiety, ale także i mężczyzn. W szczególności  

w miejscach publicznych należy zakrywać ramiona i nogi powyżej kolan. Stroje plażowe są 
akceptowane, ale kąpiele nago lub topless nie są tolerowane.   

Na wyspie jest zakaz publicznego spożywania alkoholu, za wyjątkiem hoteli, barów i restauracji. 

Publiczne okazywanie czułości, m.in. całowanie nie jest mile widziane i uznawane za obraźliwe.  

Ludzie 

Mimo różnicy religijnej i kulturowej mieszkańcy Zanzibaru 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 

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

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

wyjątkowe tropikalne owoce. 

Na Zanzibarze, podobnie jak w samej Tanzanii polecam rozejrzeć się za lokalna kawą, która smakuje 

wyśmienicie. Ma mocny kawowy aromat i jest niedroga. 

Na Zanzibarze nie pijemy wody z kranu, tylko butelkowaną. Stołowanie na ulicy jest bezpieczne,  

w szczególności wybieramy te, w których chętnie jadają także miejscowi. 

Co warto zobaczyć? 

Mimo, iż wyspa Zanzibar, głównie kojarzy się ze złotymi piaskami i turkusową wodą oceanu, to jednak 

warto choć na trochę zostawić plażowanie i zapoznać się z historia wyspy odwiedzając miasto Stone 

Town, odwiedzić pobliskie lasy i plantacje przypraw, czy też zajrzeć do podwodnego świata na jednaj 

z małych rajskich wysepek. 

Stone Town 

Stone Town, czyli Kamienne Miasto i stolica Zanzibaru, to najstarsza część wyspy. Miasto niegdyś 
pełniło role centrum wschodnioafrykańskiego handlu niewolnikami miedzy Azją i Afryką. Dzisiaj 

zamieszkiwane jest przez Arabów, Hindusów, Europejczyków i Afrykańczyków. 
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Cecha charakterystyczna miasta są wąskie uliczki, po których można się poruszać jedynie na rowerze 

lub motocyklu. Głównymi atrakcjami miasta Stone Town są Stary Fort, Dom Frediego Mercur’ego, 

promenada z parkiem nad wybrzeżem oraz liczne targi z żywnością i stragany z pamiątkami. 

W mieście Stone Town znajduje się bogata baza hotelowa, hostelowa oraz restauracyjna. 

Prison Island 

Prison Island zwana także Changuu to wyspa na której niegdyś znajdowało się więzienie dla 

niepokornych niewolników. Dzisiaj wyspę można zwiedzać, a w szczególności jej główną atrakcje, 

czyli żółwie olbrzymie. Wyspa ma 800 m długości i 230 metrów szerokości. Aby  się do niej dostać 
można wykupić wycieczkę fakultatywną w lokalnym biurze podróży lub na własna rękę wynająć łódź 
w Stone Town.  

Koszt wycieczki z biurem ok. 30 USD. 

Koszt wynajęcia łodzi w Stone Town ok. 15 USD.   

Bilet wstępu na wyspę ok. 4 USD. 

Plantacja przypraw 

Plantacja przypraw, inaczej zwana „Spice tour” to wycieczka 3-4 godzinna, podczas której można 

zobaczyć wiele rośli i przypraw w tym m.in. kurkumę, gałkę muszkatołową, kakaowiec, wanilię, pieprz 

czarny, cynamon, goździki, chili, imbir i wiele innych.  

Na wycieczkę można wybrać się z lokalnym biurem podróży lub samodzielnie wynajmując taksówkę 
Plantacje zwiedza się z przewodnikiem. 

Koszt wycieczki z biurem ok. 20 USD. 

Blue Safari 

Blue Safari to nazwa rejsu po obszarze chronionym, gdzie znajduje się zatoka Menai. Podróż 
rozpoczyna się w wiosce Fumba, skąd wyrusza się na ocean tradycyjna drewniana łowiecką łodzią na 

wyspę Kwale. Pierwszym punktem programu wycieczki jest wizyta i kąpiel w naturalnej lagunie. 

Można tutaj podziwiać niezwykłe formacje skalne wyrzeźbione przez wodę podczas przypływów  

i odpływów. Następnie większość wycieczek wybiera się na piaszczysta plażę oraz snurkowanie, aby 

móc podziwiać rafy koralowe zatopione w oceanie. Ostatnim punktem wycieczki jest lunch na wyspie 

Kwale, wizyta pod baobabem oraz zakupy na lokalnych straganach na wyspie. 

Koszt wycieczki z biurem to niecałe 70 USD. 

Jozani Forest 

Jozani Forest to jeden z Parków Narodowych Tanzanii położony na Zanzibarze, który obecnie stanowi 

jedynie fragment lasu, jaki niegdyś pokrywał całą wyspę. Wycieczka obejmuje ponad godzinny spacer 

z przewodnikiem po lesie, podczas którego można podziwiać różne odmiany fauny i flory, w tym  

w szczególności małpy szare i czerwone. Te ostatnie występujące tylko na wyspie Zanzibar. 

Koszt wycieczki z biurem to ok 60 USD. 
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Zanzibar – najpiękniejsze plaże 

Plaże Zanzibaru to przede wszystkim biały, piaszczysty i miękki piasek oraz mieniąca się od słońca 

lazurowo – turkusowa woda. Plaże rozmieszczone na dwóch krańcach wyspy. Zachodnie wybrzeże to 

zdecydowanie miejsce dla miłośników plażowania i morskich kąpieli. Natomiast wschodnie wybrzeże 

spodoba się osobą ceniącym dzikie plaże i piękne rafy koralowe.  

Kendwa 

Plaża położona na północno – zachodnim wybrzeżu wyspy Zanzibar. Szeroka plaża z białym piaskiem 

i turkusową wodą. Plaża jest idealnym miejscem do snurkowania, ze względu na niedaleko 

występującą rafę koralową. Cecha charakterystyczna tej części wyspy jest brak pływów morskich, co 

umożliwia kąpiele w oceanie o każdej porze dnia i nocy.   

Nungwi 

Szeroka plaża z krystaliczna wodą i licznymi beachbarami. Miejsce spodoba się osoba, które oprócz 

plażowania szukają także bogatego życia nocnego. 

Paje 

Idealne miejsce dla osób uprawiających kitesurfing. Plaża położona jest na wschodnim wybrzeżu 

wyspy i charakteryzuje się silnymi pływami morskimi.  

Kiwengwa i Pongwe 

Rozległe plaże idealne na długie spacery dla osób szukających relaksu i odrobiny spokoju. Także  

i tutaj występują duże pływy morskie. 

Jambiani 

Położona na wschodnim wybrzeżu plaża idealna dla osób poszukujących ciszy i spokoju z dala od 

turystów i ogromnych kompleksów hotelowych. 

Informacje dodatkowe 

Religia na Zanzibarze 

Region Zanzibaru uchodzi za ostoję radykalnego i konserwatywnego islamu, dlatego też należy 

pamiętać o stosownym ubiorze i sposobie zachowywania się stosownych dla krajów islamskich. 

Mimo iż w miejscach typowo turystycznych miejscowa ludność przyzwyczajona jest do pewnych 

zachować turystów i sposobie ubierania, w szczególności kobiet, to jednak zalecam zachować środki 

ostrożności, w szczególności podróżując samemu. 

Od 2006 roku wprowadzono na wyspie Zanzibar surowe kary za stosunki homoseksualne,  

z dożywotnim pozbawieniem wolności włącznie. 

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

orientalnymi przyprawami i lokalna aromatyczna kawą. 

Polecam zaopatrzyć się w kawę w zwykłych sklepach spożywczych za niewielkie pieniądze.  

Na lotnisku i na Zanzibarze ta sama kawa jest nawet 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 

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

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

Ten to Ten Stone Town Zanzibar – Hostel na Zanzibarze (gorąco polecam) 

https://tentoten-stonetown.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/ 

 

 

 


