
 
KARIBU TANZANIA  W SERCU AFRYKI + fakultet ZANZIBAR 

KLUBOWICZE – zniżka 5 % (od ceny w złotówkach). Plan wyprawy jest autorskim programem BP „Supertramp” 
Zapisy do miesiąca przed wyjazdem lub do wyczerpania wolnych miejsc. 

Tanzania to spełnienie marzeń o Afryce. 
Bezkresne sawanny, ogromne wulkaniczne 
kaldery, bogactwo fauny i flory, Masajowe. 
Tanzania ma wszystko, rajskie plaże, wysokie 
góry, puste i dzikie przestrzenie, deszczowe lasy. 
Zobaczymy najważniejsze miejsca, których 
nazwy, każdy choć trochę zainteresowany 
Afryką słyszał - Serengeti, Ngoronoro czy 
Zanzibar. Jednak to tylko część atrakcji jakie 
Tanzania ma do zaoferowania. Na safari 
będziemy polować z aparatem na „wielką piątkę” 
po czym wypoczywać na campach, podziwiając 
piękne zachody słońca. Poznamy kulturę 

słynnych Masajów, zobaczymy, jak żyje plemię Datoga i Hadzabe.  Bocznymi drogami dotrzemy to Jeziora Natron, 
słynącego z czerwonego zabarwienia i licznej populacji flamingów. Na koniec, dla chętnych odpoczynek na rajskiej 
wyspie Zanzibar, która poza leniuchowaniem również oferuje wiele atrakcji. Zapraszamy na wielką przygodę w Tanzanii.  

PROGRAM  
1 DZIEŃ  
Wylot na Zanzibar. Przesiadka w jednym z portów lotniczych. 
2 DZIEŃ  
Przylot do stolicy Zanzibaru, Stone Town. Wieczorny spacer po mieście. Nocleg w hotelu. 
3 DZIEŃ  
Zwiedzanie Stone Town (Lista UNESCO), głównego miasta wyspy, rozpoczniemy od jego najstarszej budowli, czyli 
Ngome Kogwe (Stary Fort) usytuowanej tuż przy nabrzeżu. Wybudowany przez Omańczyków miał chronić Zanzibar 
przed konkurencyjnymi dynastiami arabskimi.  Zobaczymy Beit El Sahel (Pałac Sułtana), pozostałości Beit El Ajaib  ( 
Domu Cudów) oraz Katedrę Anglikańską zbudowaną na miejscu nieistniejącego już Targu Niewolników. Pamiątkowe 
zdjęcie zrobimy sobie pod domem Frediego Marcurego. Największą atrakcją miasta jest plątanina wąskich uliczek 
usianych różnymi sklepikami, warsztatami i restauracyjkami. Po południu dla chętnych wycieczka na Prison Island (15 
usd). Pierwotnie było to miejsce kwarantanny dla przewożonych na ląd niewolników a obecnie żyje tam gromada żółwi 
olbrzymich (Seszelskich), która przyciąga turystów. Wizyta w Ogrodach Forodhani, gdzie pod wieczór rozkłada się 
Nocny Market z lokalnymi specjałami. Wyborne miejsce na kolację. Nocleg w hotelu w Stone Town. B 



 
4 DZIEŃ  
Przelot do Arushu, głównego miasta północnej Tanzanii i bazy wypadowej na safari. Spacer po miescie. Wizyta na 
największym markecie w mieście - Masai Market. Odpoczynek. Kolacja w jednej z lokalnych restauracji w Arushy. 
Nocleg w hotelu. B 
5 DZIEŃ  
Po wczesnym śniadaniu rozpoczynamy nasze sześciodniowe safari (szczegółowe informacje dotyczące safari na końcu 
programu). Odwiedzimy najbardziej znane miejsca Tanzanii północnej jak Serengeti i Ngorngoro. Nie zabraknie 
również kontaktu z mieszkańcami. Naszym pierwszym parkiem na trasie będzie Park Narodowy Tarangire.  Położony 
na dnie jednego z odgałęzień Wielkiego Rowu Wschodniego, który jest domem dla licznej populacji słoni, zebr, żyraf 
czy różnych gatunków antylop w niezwykłej scenerii baobabów i akacji. Po safari odwiedzimy wioskę Masajów, 
najsłynniejszej grupy etnicznej zamieszkującej Tanzanię. Przejazd na camping, gdzie spędzimy noc pod namiotem w 
okolicach jeziora Manyara. BLD 
6 DZIEŃ  
Dziś dzień kulturowy. Wyruszamy w okolice jeziora Eyasi, które są domem dla kilku grup etnicznych. Naszym pierwszym 
przystankiem będzie wioska, w której mieszkają przedstawiciele plemienia Hadzabe, plemienia łowców i zbieraczy, 
które żyją podobnie jak ich przodkowie sprzed 10 tyś. lat. Wielu z nich wciąż mieszka w jaskiniach. Uważa się, że 
potomkowie Hadzabe to jedna z najstarszych gałęzi naszego drzewa genealogicznego. Poznamy ich kulturę, zwyczaje i 
wybierzemy się z nimi do buszu na „polowanie”. Następnie odwiedzimy plemię Datoga, które uważa się za najstarsze 
rdzenne plemię w Tanzanii. Znani są przede wszystkim z tego, że są zaciekłymi wojownikami, ale również wspaniałymi 
kowalami, to właśnie oni wyrabiają groty do włóczni dla Hadzabe. Po południu przejazd do hotelu na nocleg. BLD 
7 DZIEŃ  
Kolejna wczesna pobudka. Wyruszamy na eksploracje krateru Ngorongoro (Lista UNESCO). Pierwszym przystankiem 
będzie punkt widokowy na rozciągającą się w dole równinę. To największa na świecie nie zalana kaldera wygasłego 
wulkanu, ma 19 km średnicy i 600 m głębokości. Przez wielu nazywana jest współczesną Arką Noego ze względu na 
ilość i różnorodność występujących tam zwierząt. Dno kaldery zamieszkuje ponad 30 tys. ssaków różnych gatunków. 
Większość dna krateru pokrywa sawanna, będąca domem dla licznych zebr, gnu i antylop, natomiast mokradła Mandusi 
to ulubione miejsce hipopotamów. Ngorongoro to doskonałe miejsce by „upolować” aparatem słynną „wielką piątkę”. Z 
Ngorongoro kierujemy się na camp położony w sercu kolejnego Parku Narodowego Serengeti. Po drodze miniemy 
Kanion Olduvai, nazywany też „wielką księgą historii ludzkości”. To właśnie tu odkryto liczne szczątki Homo habilis - 
praprzodka człowieka, który zamieszkiwał te tereny ponad 2 mln lat temu. Nocleg na campingu pod namiotem. BLD 
8 DZIEŃ  
Całodzienne safari w Parku Narodowym Serengeti. Nazwa parku wywodzi się od słowa serengit, z języka maa 
oznaczającego bezkresną równinę. I to właśnie ta bezkresna równina wraz z przylegającym od strony Kenii parkiem 
Masai Mara, stanowią jeden z najbardziej znanych obszarów przyrodniczych Afryki. W sposób nieograniczony napawać 
będziemy się przyrodą od wschodu do zachodu słońca! Śledzimy zwierzęta w ich naturalnym środowisku, obserwujemy 
stada słoni, zebr, hien, żyraf, różnych antylop (m.in. impale, elandy, gnu, dikdiki), zobaczymy też nosorożce, szakale, 
drapieżne ptaki… Będziemy szukać dużych kotów: geparda, lamparta oraz „króla sawanny” - lwa. Liczba zwierząt liczona 
jest w milionach. Powrót na camping na nocleg pod namiotem i kolacja. BLD   
 
 
 



9 DZIEŃ  
Po śniadaniu poranne safari w Serengeti i przejazd na północ w kierunku Klein’s Gate. Udajemy się w rzadziej 
odwiedzane tereny przy granicą z Kenią. Naszym celem jest Jezioro Natron, a dokładnie niewielka osada Engare Sero, 
która stanowi bazę wypadową do eksploracji regionu. Długi przejazd zrekompensują nam nieziemskie widoki. Jezioro 
Natron, położone u stóp czynnego wulkanu Ol Doinyo Lengai to jedno z niewielu jezior sodowych na świecie. Znane 
jest z dwóch powodów – charakterystycznego czerwonego zabarwienia, za które odpowiedzialne są żyjące w nim 
cyjanobakterie (spirulina) oraz licznych stad flamingów, dla których jezioro jest jednym z najważniejszych na świecie 
miejsc lęgowych. To właśnie przez spożywanie tych bakterii, pióra flamingów barwią się na różowo. Nocleg na campie 
pod namiotem. BLD 
10 DZIEŃ  
Dla chętnych, przejazd na wschód słońca nad jezioro. Po śniadaniu, przejazd na stanowisko archeologiczne Engare 
Sero, będące największym znaleziskiem skamieniałych śladów człowieka, jakie kiedykolwiek odkryto w Afryce. Znajduje 
się tam ponad 400 ludzkich odcisków stóp w zastygłej, wulkanicznej lawie z pobliskiego wulkanu. Szacuje się, że ślady 
pochodzą z okresu między 19 tys. a 6 tys. lat temu i reprezentują odrębne ścieżki co najmniej 20 różnych osób. 
Wyruszamy w drogę powrotna do Aruszy. Nocleg w hotelu. BL 
11 DZIEŃ 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i przelot na zasłużony wypoczynek na Zanzibarze. Przejazd do nadmorskiej 
miejscowości na rajskiej wyspie. B 
12-14 DZIEŃ 
Pobyt na Zanzibarze. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Wypoczynek na bajkowych plażach lub możliwość fakultatywnych 
wycieczek oraz aktywności sportowych tj. nauka kitesurfing lub nurkowania. 
Proponowane wycieczki: 
Blue safari- to całodzienna wycieczka małą łódką, podczas której będziemy wypatrywać delfiny oraz obserwować życie 
podwodne i rafę koralową (snorkeling), popływamy na rajskiej wysepce- mieliźnie, zjemy pyszny obiad z owoców morza. 
Koszt wycieczki 40 - 50 usd/os. Plantacja przypraw to kilkugodzinna wycieczka na plantacje, gdzie możemy zobaczyć, 
jak rośnie pieprz, wanilia, trawa cytrynowa, cynamon, goździki etc. Dowiemy się jakie zastosowanie lecznicze i 
kosmetyczne mają rośliny. Będzie możliwość spróbowania oraz zakupu naturalnych olejków oraz mydeł oraz degustacja 
koksa prosto z drzewa (15- 20 usd). Jozani Forest – spacer po jedynym parku narodowym Zanzibaru w którym można 
obserwować endemiczne gatunki małpy gerezy rudej oraz inne małe zwierzęta (wstęp do parku 10 usd) B 
15 DZIEŃ  
Czas na ostatnie plażowanie i zakupy. Po południu przejazd na lotnisko i wylot do Polski. B  
16 DZIEŃ  
Przylot do Polski  
 
 

* W powyższym programie mogą nastąpić korekty – w zależności, np.: od zmian rozkładu jazdy komunikacji 
lokalnej i innych czynników zewnętrznych (pogoda, sytuacja polityczna, itp.) – pozostające w gestii pilota. 
* W nawiasach podano ważniejsze koszty wstępów i opłat fakultatywnych; są to ceny orientacyjne i mogą ulec 
zmianie. 

 
 
 
 
 



 
 
 
ZAPEWNIAMY W CENIE WYPRAWY: 
- przelot Warszawa – Zanzibar – Warszawa, Zanzibar - Arusha – Zanzibar 
- transport na miejscu objęty programem 
- na safari: wygodny jeep 4X4; 
- kierowca/przewodnik i kucharz podczas safari 
- noclegi (hotele na Zanzibarze i w Arushy i nas jeziorem Eyasi, namioty na safari – 4 noclegi); 
- opieka polskiego, licencjonowanego pilota; 
- wyżywienie (zaznaczone w programie; B- śniadanie, L- obiad, D- kolacja) 
- ubezpieczenie NNW do 15.000 PLN i KL do 30000 EURO, składka na TFG oraz TFP, podatek VAT; 
- wstępy do parków narodowych poza Zanzibarem; 
 
  
WE WŁASNYM ZAKRESIE: 
- wyżywienie nieujęte w programie, bilety wstępu (Zanzibar), opcje fakultatywne (w sumie ok. 250-300 USD);  
- napiwki ok. 110 USD; 
- wizy do Tanzanii (50 USD, załatwiana na miejscu); 
- wydatki własne; 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
- na dzień 17.11.2022 osoby nie zaszczepione – wymagany jest test PCR, osoby zaszczepione – paszport COVIDOWY 
- szczepienia nieobowiązkowe, lecz zalecane: żółtaczka A + B, tężec, błonica, polio; 
- profilaktyka antymalaryczna; 
- grupa do 7 osób; 
- paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy; 
- szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu omawiane są w biurze, e-mailem supertramp@supertramp.pl lub  
  telefonicznie. 
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  * * *  POZWÓL PORWAĆ SIĘ WICHROM PRZYGODY  * * *   
 
 
 


