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www.margottravel.pl 

Zakochaj się w Afryce – jedź z nami! 



Ilość osób: 

Miejsce: 

Termin: 

Min. 10, max 20 osób 

Tanzania 

Marzec 2021, 11 dni 

To co najbardziej kojarzy się wszystkim z Afryką to safari. A 

Tanzania oferuje ikony afrykańskiej przyrody takie jak Krater 

Ngorongoro,  czy równina Serengeti – zobacz je z nami i 

„upoluj” słynną Wielką Piątkę! 

Po safari wypocznij na Wyspie Przypraw - Zanzibarze z 

niebiańskim białym piaskiem i niezapomnianymi barwami 

oceanu. 

 
„Każda, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.” 



INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

• niezbędny jest paszport ważny 6 miesięcy od daty wyjazdu 

 

• dogodne formalności wizowe – wizę uzyskuje się na lotnisku (50 USD 

wliczone w cenę wyjazdu) 

 

• przesunięcie czasu do przodu o 2 godziny w stosunku do czasu w 

Polsce 

 

• miejscową walutą jest szyling tanzański (Tsh) 1 USD = 2310,01 Tsh+, 

można również płacić w dolarach 

 

• zalecana jest profilaktyka malaryczna (Malarone) 

 

• wymagane jest szczepienie na żółtą gorączkę 

 

• pora deszczowa rozpoczyna się w kwietniu i kończy się w maju; w 

ciągu dnia temperatura powietrza sięga często 35º C. Średnia 

temperatura wody nie spada poniżej 25º C, a często wynosi 29-30º C 



SAFARI – INFORMACJE cz. 1 

TRASA SAFARI:  NGORONGORO – SERENGETI – LAKE MANYARA 

 

Safari podczas naszego przejazdu będzie się odbywało w trakcie przejazdów przez 

Parki, zwierzęta najlepiej jest obserwować w godzinach 6.00 – 08.00 rano i od 16.00 

do 18.00 po południu. Jest to najlepsza część dnia na obserwację zwierząt, gdyż w 

tym właśnie czasie, chcąc uniknąć upału, wychodzą one na polowanie lub do 

wodopoju.  

 

Należy pamiętać, że zwłaszcza rano może być jeszcze zimno (14 – 18°C) i trzeba 

się odpowiednio ubrać (np. lekki sweter lub bluza, które można szybko zdjąć jak 

zrobi się gorąco, podkoszulek jako warstwa najbliższa ciału). Jeśli chodzi o obuwie, 

to podczas całego dnia należy wystrzegać się klapek i stosować buty zakrywające 

całą stopę – uchroni to przed ugryzieniem przez jakiegoś nieprzyjemnego insekta. 

Przyda się także kapelusz przeciwsłoneczny.  

 

Wieczorami znów robi się zimniej (zachód słońca ok. 18.30), a dodatkowo ze 

względu na owady należy nosić długie spodnie i ewentualnie bluzę lub koszulę z 

długimi rękawami. Wieczorami należy także korzystać ze środków przeciw 

komarom – komary na terenach powyżej 1000 m n.p.m. nie roznoszą malarii, ale 

ugryzienia i późniejsze swędzenie nigdy nie jest przyjemne.  



SAFARI – INFORMACJE  cz. 2 

WAŻNE: 
 

    W Ngorongoro jest chłodno ze względu na znaczną wysokość nad 

poziomem morza i należy pamiętać o ciepłym stroju typu polar i zamknięte buty, 

skarpetki oraz dłuższe spodnie. 

    Zalecamy miękkie torby. W przypadku tras północnych nadmiar bagażu 

można zostawić w biurze w Arushy. Robi tak wiele osób jadących po safari na 

Zanzibar. 

    Na lokalnych trasach lotniczych ciężar bagażu to 15 kg./os. Za nadbagaż się 

dopłaca, ale nie bardzo dużo i zazwyczaj ta kwota podlega negocjacji. 

    Ubranie na safari powinno być lekkie i wygodne w jak najmniej jaskrawych 

kolorach, bo te odstraszają zwierzęta. Poza szczególnymi przypadkami kiedy 

wyraźnie zaznaczony jest trekking (np. Góry Mahale) nie potrzebujemy innych 

butów niż sandały i/lub lekkie buty sportowe. 

    W większości lodge’y na safari prąd jest z generatorów i jest rano oraz 

wieczorem. Wystarcza to na naładowanie baterii w aparatach, kamerach i 

telefonach. 

    Zasięg komórkowy jest różne, ale jest zwłaszcza w okolicach lodge’y na 

terenie parków. 

    Wifi w lodgach zazwyczaj jest, ale płatne dodatkowo. 

    Polecamy stosować się do sugestii i porad przewodników, którzy dobrze 

wiedzą co jest bezpieczne i jak zapewnić naszym gościom maksimum wrażeń. 



DZIEŃ 1: Podróż na Czarny Ląd  

  
 Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Wylot z Warszawy do Arushy. 

 

 

 

RAMOWY PLAN WYPRAWY 

DZIEŃ 2: Lądowanie i nocleg w Arusha 

 

 

 Przylot na lotnisko Kilimandżaro. Zakup wiz na lotnisku (dodatkowo płatne 50 

USD) i nocleg w Arusha Palace Hotel (w zależności od godziny przelotu).   

 

 Obiad i kolacja dodatkowo płatne (20-25 USD) – w zależności od godziny 

przylotu.             

 

 Nocleg w Arusha w Arusha Palace Hotel. 



DZIEŃ 3: Safari dzień 1 – NGORONGORO 

 
 Po wczesnym śniadaniu wyruszamy w kierunku Parku Ngorongoro (ok. 3,5 

godziny). Będziemy podróżować samochodami 4x4, z doświadczonymi 

kierowcami-przewodnikami. Każdy otrzyma spakowany lunch. 

 

Ngorongoro to wygasły olbrzymi krater o średnicy 18-22 km. Jego krawędzie wznoszą  

się miejscami ponad 2500 m n.p.m. Dno krateru, 600 m niżej, zajmują przede  

wszystkim bogate naturalne pastwiska. Trawa nigdy nie zdąży wysoko urosnąć, gdyż  

na bieżąco zjadają ją zwierzęta. Daje to wspaniałe możliwości obserwacji nawet  

niewielkich drapieżników, jak szakal lub serwal. Zbocze krateru jest stosunkowo strome,  

jedynie od strony Serengeti stoki są łagodne i zwierzyna swobodnie może opuszczać  

krater i do niego wracać. Na dnie znajduje się alkaliczne jezioro Magadi, zamieszkane  

przez hipopotamy słodkie jeziorka, strumyki, liczne zarośla, a nawet malowniczy las  

akacjowy o nazwie Lorelai. Część ścian krateru, zewnętrzne i jego stoki, pokrywa  

wspaniały wiecznie zielony górski las. 

 

 Na safari używamy najczęściej: Land Rover Defender 110 - 5 lub 7 osobowe, 

otwierany dach, radio. 

 

Tego dnia zjedziemy do krateru Ngorongoro, gdzie rozpoczniemy safari. Zbocza  

krateru miejscami sięgają 2500m n.p.m., skąd rozciąga się wspaniały widok na wnętrze  

będące naturalnym pastwiskiem dla wielu gatunków zwierząt, które zobaczymy (m.in.  

lwy, hieny, zebry, gnu, słonie, hipopotamy, nosorożce).  

 

 Zakwaterowanie i kolacja w lodge TWC Farm House w Ngorongoro. 
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DZIEŃ 4: Safari dzień 2 – SERENGETI 

 
 Po wczesnym śniadaniu wyruszamy do Serengeti (ok. 3 godzin). Całodniowe 

safari i polowanie z aparatem na Wielką Piątkę w Parku. 

 

Serengeti to wielki obszar (prawie 15 tys. km2) pokrytej trawą równiny – potężne  

naturalne pastwisko, którego biały człowiek nie zdążył spustoszyć. Tutaj właśnie, dzięki  

wielkim obrońcom przyrody, w 1940 r. utworzono rezerwat, a w 1951 r.  

przemianowano go na park narodowy. Krajobraz parku to bezkresne stepy z  

pojedynczymi, widocznymi z wielu kilometrów drzewami lub wzgórzami. Czasem  

bezkresne równiny wydają się płaskie jak stół. Trzeba wtedy stawać na dachu  

samochodu, by łatwiej dostrzec jakieś orientacyjne punkty. Równinę urozmaica kilka  

rzek i nieliczne zbiorniki wodne z największym jeziorem Ndutu na południowych  

krańcach parku. Nieliczne wzgórza porastają rzadkie lasy akacjowe. Widoczność na  

równinach jest na ogół wspaniała. Doskonale widać wzgórza odległe o dziesiątki  

kilometrów. Gra świateł, układ chmur, krótkie i piękne wschody i zachody Słońca  

stwarzają niepowtarzalną bajkową atmosferę. Serengeti zamieszkuje wielu gatunków  

zwierząt, m.in.: gazele, antylopy, gnu, gazele Tomson’a, gazele Grant’a, nosorożce,  

hipopotamy, słonie, zebry, bawoły afrykańskie, lwy, żyrafy, lamparty, gepardy,  

krokodyle. Serengeti jest słynne z corocznych migracji w trakcie, których kilka milionów  

zwierząt kopytnych przemierza dystans 1000 km w poszukiwaniu świeżych pastwisk.  

Stada te mają często wiele kilometrów długości.  

 

 Zakwaterowanie i kolacja w lodge TWC Kati Kati Camp w Serengeti. 
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DZIEŃ 5: Safari dzień 3 – LAKE MANYARA 

 

 Po wczesnym śniadaniu wyruszamy na poranne safari w Serengeti a następnie 

przejedziemy do Parku Lake Manyara (ok. 3,5 godziny). Całodniowe safari i 

polowanie z aparatem na Wielką Piątkę w Parku. 

 

 OPCJONALNIE DLA CHĘTNYCH: Lot o świcie balonem nad sawanną, zakończony 

śniadaniem z szampanem. Idealny dla osób lubiących luksus połączony z odrobiną 

emocji. Możemy to zorganizować obecnie jedynie w trakcie safari w Serengeti na 

północy Tanzanii. To doskonałe uzupełnienie safari. Cena: od 650 $ od osoby. 

 

 Odwiedzimy w drodze wioskę Masajską, gdzie dowiemy się jak mieszkają, pracują 

rdzenni mieszkańcy Afryki.  

 

Park Narodowy Manyara to niewielki park usytuowany wzdłuż zachodniego brzegu  

jeziora Manyara. Zachwyca piękną roślinnością, a zwłaszcza wieloma gatunkami  

palm. Teren przecinają bystre strumienie. Park zamieszkują liczne gatunki ptaków (m.  

in. Dzioborożce), hipopotamy, żyrafy, guźce, pawiany, słonie, gnu, lwy i wiele innych. 

 

 

 Zakwaterowanie i kolacja w lodge TWC Tloma Lodge na Wyżynie Ngorongoro. 
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DZIEŃ 6: Safari dzień 4 - PRZELOT ZANZIBAR 

 Poranne safari w Lake Manyara i śniadanie.  

 

 Przejazd do Arushy na obiad i przelot z Arushy na Zanzibar, lądujemy na wyspie  

(godziny lotu do potwierdzenia). 

 

 Z lotniska przejedziemy do hotelu Sunshine w Matemwe (bajeczna plaża!) na 

Zanzibarze.  

 

 Zakwaterowanie w hotelu i wspólna kolacja w hotelu.  
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DZIEŃ 7: Relaks na Zanzibarze 

 Śniadanie i kolacja w hotelu Sunshine.  

 

 OPCJONALNIE dla chętnych: Nurkowanie INTRO lub wypłynięcie na snorkeling. 

 

 Dzień wolny na relaks i korzystanie z plaży, słońca i atrakcji.  





Całodzienna wycieczka „Wodne Safari” z lunchem BBQ 

 

 Ta podróż rozpoczyna się od wioski Fumba w południowo-zachodnim Zanzibarze i 

będziemy mieli okazję zobaczyć delfiny, białe zatoczki wyspy i rafy koralowe zatoki 

Menai. Rano ruszamy na jedną z przepięknych piaszczystych lagun, gdzie można 

odpocząć, pływać lub nurkować. Do dyspozycji dla każdego sprzęt ABC do 

snorkelingu. Instruktorzy pokażą nam nieskazitelną rafę koralową, która łączy się z 

tropikalnym życiem morskim.  

 Lunch serwowany jest na piasku lub na jednej z wielu niezamieszkanych wysp w 

regionie. Tradycyjne potrawy z grilla, ryżu, soczewicy i ryby. Zimne soki owocowe, 

woda mineralna i butelkowe napoje bezalkoholowe są dostępne przez cały czas 

zwiedzania.  

 Po obiedzie czas na pływanie i odpoczynek. Powrót do Fumba jest na żaglach, w 

hotelu będziemy około 17:30. 

 

 

 Wieczorem proponujemy wyjście na świetny koncert  na żywo do zaprzyjaźnionego 

hotelu i wspaniałej restauracji - Bandas.  
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DZIEŃ 8: WODNE SAFARI – SAFARI BLUE 

 



 

 Przed południem zapraszamy na odwiedziny plantacji przypraw z których słynie 

Zanzibar. Możliwość kupienia m.in. fantastycznego pieprzu i innych przypraw oraz 

podejrzenia  jak rosną w naturalnym środowisku.  

 

 Popołudnie dla relaksu . 

 

 Wieczorem  kolacja pożegnalna z tańcami w Bandas. – genialna kuchnia i jeszcze 

bardziej genialne wino!! 
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DZIEŃ 9: Plantacja przypraw i pożegnanie 

 

DZIEŃ 10: Wylot do Europy 

 
 

 Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie. Transfer o odpowiedniej godzinie na 

lotnisko.  

 

 Przy wylocie popołudniowym proponujemy odwiedzić Stone Town!  

 

DZIEŃ 11: Przylot do Polski 

 
 



CENA: 3 000 USD 

+przelot ok. 2 500 – 3 000 PLN 

  
GRUPA: 16-20 osób 

ŚWIADCZENIA 

Cena zawiera: 

• Przelot wewnętrzny z Arusha na Zanzibar 

SAFARI: 

• Zakwaterowanie we wskazanych lodgach w pokoju dwuosobowym z 

łazienką ze śniadaniem i kolacją 

• Lunche w dniach safari x 4  

• Butelka wody mineralnej na dzień 

• Transfery samochodami 4x4 z kierowcą 

ZANZIBAR: 

• Zakwaterowanie w hotelu http://sunshinezanzibar.com/ w pokojach 

dwuosobowych ze śniadaniem i kolacją 

• Safari Blue i Plantacja Przypraw 

• Opieka pilota z ramienia Margot Travel  

• Usługa concierge – oddelegowana osoba do kontaktu 24h 

• Ubezpieczenie KL 100 000 EUR w Signal Iduna 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Cena nie zawiera: 
• Przelotu Warszawa-Arusha / Zanzibar-Warszawa  

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego 

• Wydatków własnych 

• Dodatkowych posiłków, napojów bezalkoholowych i alkoholowych 

• Atrakcji opcjonalnych 

• Wizy 50 USD, szczepienia na Yellow Fever, profilaktyki antymalarycznej 

 

CENA: 3 100 USD 

+przelot ok. 2 500 – 3 000 PLN 

  

GRUPA: 10-15 osób 
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12 429 56 78 

biuro@margottravel.pl 

 

 

www.margottravel.pl 


