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Zapraszamy Was na wyprawę na 
rajską wyspę Zanzibar, położoną na 
wschodnim wybrzeżu Afryki, 
pachnącą przyprawami, 
zachwycającą pięknymi plażami 
i zawsze gorącą.  

 Zabierzemy Was w najpiękniejsze zakątki wyspy, perły Oceanu 

Indyjskiego. Zanzibar w przeszłości był portugalską bazą handlową. 

Słynie ze wspaniałych plaż, rafy koralowej i największych na świecie 

upraw goździków. 

Na niespełna 1,7 tys. km kwadratowych zamieszkuje około 700 tysięcy 

ludzi. Stara część stolicy - Stone Town - jest wpisana na listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. To kolorowa i tętniąca życiem mieszanka stylów, 

kultur o bogatej przeszłości, na ślady której natykamy się na każdym kroku. 

Widać wyraźne wpływy kultury arabskiej, chińskiej, holenderskiej i 

brytyjskiej. To tutaj urodził się lider legendarnej brytyjskiej grupy Queen – 

Freddie Mercury. 

Zanzibar jest potentatem w dziedzinie eksportu przypraw. Klimat 

umożliwia uprawę goździków, gałki muszkatołowej, cynamonu i pieprzu, 

dlatego jest często określany mianem Wyspy Przypraw. Dzisiaj to także 

wakacyjna wyspa – wspaniałe warunki naturalne i wysoki poziom usług 

turystycznych przyciągają tu miłośników dziewiczych plaż i pięknych 

krajobrazów. Plaże mają piasek o zadziwiającej konsystencji białego 

pudru, a kolor oceanu jest niewiarygodnie szmaragdowy.

„To istny ocean, osobna planeta, 
różnorodny przebogaty kosmos. Tylko w 
wielkim uproszczeniu, dla wygody, 
mówimy – Afryka”.  

Słowa Kapuścińskiego dźwięczą w uszach za każdym razem, kiedy 

odkrywamy kolejny skrawek czarnego lądu. Tym razem zapraszamy do 

Tanzanii – kraju, którego piękna trzeba chociaż raz w życiu 

doświadczyć. Słynie z zapierających dech w piersiach parków, wysokich 

gór, niesłychanego świata fauny i flory, tętniących życiem miast i 

zalanych słońcem wysp.

Pierwsza część naszej wyprawy to niesamowite safari, które na długo 

zostanie w Waszych sercach. Przygodę rozpoczniemy niemalże u 

podnóża najwyższego szczytu Afryki – Kilimandżaro (5895 m npm.) Jego 

śnieżnobiała czapa stanowi świetny kontrast dla rdzawej, afrykańskiej 

ziemi. 

Przed nami malownicza trasa po najpiękniejszych zakątkach Tanzanii. 

W pierwszej kolejności odwiedzimy Narodowy Park Tarangire. Zajmuje 

drugie miejsce pod względem gęstości zamieszkujących zwierząt. 

Cechą charakterystyczną parku są nieziemskie widoki na sawannę, której 

bezkres zakłócają jedynie baobaby i akacje. Występuje tu ogromna 

populacja słoni, więc zapewne niejeden stanie nam na drodze.

Kolejnym stopem jest jezioro Manyara - to prawdziwy raj dla miłośników 

fotografii dzikiej przyrody. Tereny porastają okazałe drzewa kiełbasiane i 

rzadkie gatunki palm. Ogromne stada flamingów i pelikanów przyprawią 

o różowy zawrót głowy.
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kultur o bogatej przeszłości, na ślady której natykamy się na każdym kroku. 

Widać wyraźne wpływy kultury arabskiej, chińskiej, holenderskiej i 

brytyjskiej. To tutaj urodził się lider legendarnej brytyjskiej grupy Queen – 

Freddie Mercury. 

Zanzibar jest potentatem w dziedzinie eksportu przypraw. Klimat 

umożliwia uprawę goździków, gałki muszkatołowej, cynamonu i pieprzu, 

dlatego jest często określany mianem Wyspy Przypraw. Dzisiaj to także 

wakacyjna wyspa – wspaniałe warunki naturalne i wysoki poziom usług 

turystycznych przyciągają tu miłośników dziewiczych plaż i pięknych 

krajobrazów. Plaże mają piasek o zadziwiającej konsystencji białego 

pudru, a kolor oceanu jest niewiarygodnie szmaragdowy.

Przygoda na dobre rozkręci się w Parku Narodowym Serengeti - w języku 

lokalnych Masajów oznacza „miejsce, gdzie ziemia rozciąga się w 

nieskończoność”. Trudno słowami opisać piękno bezkresu jego równin. To 

prawdziwa perła wśród wszystkich parków Afryki. Największą jego 

atrakcją jest coroczna migracja zwierząt. Półtora miliona antylop gnu, 

dwieście tysięcy zebr i pól miliona gazeli Thomsona udaje się szlakiem 

opadów deszczu i sezonowo zielonych pastwisk. To jeden z największych 

spektakli Matki Natury. Podobnie jak Krater Ngorongoro znany jako 

Ósmy Cud Świata, który odwiedzimy na końcu. Jest największym kraterem 

na świecie. Szacuje się, że na jego terenie żyje ok. 25 000 zwierząt 

między innymi: nosorożce, afrykańskie bawoły, słonie, antylopy, lwy, 

marabuty i flamingi.  Krater jest jednym z najbardziej interesujących i 

osobliwych miejsc w całej Afryce.

Safari w Tanzanii to obcowanie z naturą jeden na jeden. To szansa na 

obserwację dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku, poznanie 

kultury plemion, które wciąż żyją w zgodzie i z wielkim szacunkiem do 

Matki Ziemi. 

Zwieńczeniem tej przygody będzie relaks na rajskiej wyspie. To czas 

wyciszenia się i złapania oddechu od trosk życia codziennego. Zabierzemy 

Was w najpiękniejsze zakątki wyspy, perły Oceanu Indyjskiego. Zanzibar 

w przeszłości był portugalską bazą handlową. Słynie ze wspaniałych plaż, 

rafy koralowej i największych na świecie upraw goździków. Na niespełna 

1,7 tys. km kwadratowych zamieszkuje około 700 tysięcy ludzi. Stara część 

stolicy - Stone Town - jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. To kolorowa i tętniąca życiem mieszanka stylów, kultur o bogatej 

przeszłości, na ślady której natykamy się na każdym kroku. Widać wyraźne 

wpływy kultury arabskiej, chińskiej, holenderskiej i brytyjskiej. To tutaj 

urodził się lider legendarnej brytyjskiej grupy Queen – Freddie Mercury. 
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Zobacz co nas 
czeka w Tanzanii!

Więcej filmów z naszych 
podróży na Vimeo

https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
http://www.youtube.com/watch?v=oZGxvIzY5eQ
http://www.youtube.com/watch?v=oZGxvIzY5eQ


● piękne plaże i snorkeling w przejrzystych wodach oceanu indyjskiego

● spotkanie z żółwiami morskimi

● zwiedzanie wyspy pod okiem doświadczonego przewodnika i znawcy Afryki

● zwiedzanie kolonialnego miasta Stone Town  wpisanego na listę UNESCO

● Spice Tour - wycieczka na plantację przypraw

● Blue safari (opcja) - rejs tradycyjną łodzią Dhow - snorkeling, plaże, lasy mangrowe, owoce 
morza

● wycieczka rowerowa po północnej części wyspy (opcja)

● nurkowanie i snorkeling - wyspa Mnemba (opcja)

● pływanie z dzikimi delfinami  (opcja) - Kizimkazi

● wizyta w Jozani Chwaka Bay National Park (opcja) - tropikalny las z małpkami Gerezenka 

● masaże i zabiegi w SPA (opcja)

● wycieczka na Prison Island (opcja) - rejs na wyspę do Sanktuarium Żółwi Olbrzymich

Główne atrakcje wyprawy do tanzanii
● Trekking do wodospadu Materuni w okolicach Kilimanjaro

● Nocleg w Moshi z widokiem na Kilimanjaro

● Wizyta na cmentarzu polskich uchodźców w Tengeru

● Safari w Parku Narodowym  Tarangire

● Safari w Parku Narodowym Serengeti

● Lot Balonem o wschodzie słońca nad Parkiem Narodowym Serengeti  (opcja)

● Safari w kraterze wulkanu Ngorongoro

● Wizyta w tradycyjnej wiosce plemienia Gidang,odick

● Spotkanie z ostatnim plemieniem zbieracko łowieckim Hadzabe

● wypoczynek w komfortowym hotelu z basenem nad oceanem

● doskonała kuchnia - świeże ryby i owoce morza

Gotowi na afrykańską przygodę?
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DZIEŃ 1 WYLOT
 

Warszawy do Tanzanii - Kilimanjaro
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Tanzania w liczbach
odległość od Polski – 10 023 km

powierzchnia: 945 087  km²

liczba ludności: 59 950 935  (2017)

języki: suahili, angielski

temperatura w trakcie pobytu: 27  st. C

wilgotność: 60 - 80%

waluta: szyling tanzański
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DZIEŃ 2 Pod Kilimanjaro
Lądowanie w Kilimanjaro. Następnie transfer do hotelu w Moshi. Po odpoczynku, spacer w 

okolicach Kilimanjaro do wodospadów Materuni. Lunch w wiosce i powrót do hotelu. Relaks 

na basenie w hotelu. Wieczorem kolacja i nocleg.
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DZIEŃ 3 Rezerwat Tarangire
Rano po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego Tarangire. Po drodze zjemy lunch i 

odwiedzimy cmentarz polskich uchodźców w Tengeru, w którym podczas II wojny światowej 

powstał obóz dla 5 tys. polskich uchodźców. 

Następnie udamy się na  popołudniowe safari w rezerwacie Tarangire. Kolacja przy ognisku. 

Nocleg na campingu w namiotach w samym środku rezerwatu. Między nami a zwierzętami nie 

ma żadnej granicy. Możliwe wizyty hien, antylop, słoni, zebr, a nawet lwów!
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DZIEŃ 4 W drodze 
do Serengeti
Poranne safari w rezerwacie Tarangire. Następnie 

wyjazd w stronę Serengeti, a po drodze lunch. Nocleg na 

campingu w namiotach na trasie do Parku Narodowego. 

Kolacja i odpoczynek.
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DZIEŃ 5 Serengeti
Przejazd do Parku Narodowego Serengeti. Po drodze 

lunch i popołudniowe safari w rezerwacie. Kolacja przy 

ognisku. Nocleg na campingu w namiotach w samym 

środku rezerwatu. Zupełna dzikość. Możliwe nocne 

wizyty afrykańskich ssaków.
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DZIEŃ 6 Serengeti
Poranne safari w rezerwacie Serengeti. Następnie powrót na camping na 

śniadanie. Relaks na campingu i wyjazd na popołudniowe safari. Lunch podczas 

safari. Dalsza część safari i powrót na camping. Kolacja przy ognisku. Nocleg 

na campingu w namiotach w samym środku rezerwatu. Kolejna noc z 

odgłosami dzikich zwierząt.
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DZIEŃ 7 Lecimy balonem
Rano lot balonem (opcja) o wschodzie słońca nad najpiękniejszą częścią parku Serengeti. 

Osoby nie lecące balonem w tym czasie udadzą się na tradycyjne samochodowe safari. Po 

śniadaniu (grupa z balonu zje śniadanie na sawannie, ponieważ jest to nierozerwalna część 

lotu, pozostali wrócą na śniadanie na camping) przejazd przez Serengeti w formie safari w 

stronę krateru Ngorongoro. 

Po drodze lunch i dojazd do campingu położonego na krawędzi krateru. Widoki zapierają 

dech w piersiach. Kolacja i ognisko. Nocleg na campingu w namiotach. Częstymi gośćmi są 

tu zebry, a czasem nawet zabłąkane bawoły afrykańskie. Prosimy o zachowanie 

szczególnej ostrożności. Znaczna wysokość na jakiej położony jest camping powoduje, że 

temperatury panują tu niższe niż w pozostałych naszych miejscach noclegowych. Prosimy o 

zabranie ciepłych polarów i czapek.
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DZIEŃ 8 Ngorongoro
 Poranne safari w kraterze wulkanu Ngorongoro. Wspaniałe widoki i 

masa zwierząt z Wielkiej Piątki, a także niezliczone gatunki ptaków z 

flamingami i koronnikami szarymi na czele. Następnie lunch w urokliwym 

miejscu. Trzeba uważać na złośliwe kanie, które krążyć będą nad naszymi 

głowami niczym sępy w oczekiwaniu na okazję wykradnięcia kurczaka 

prosto z naszych rąk. Następnie przejazd nad jezioro Eyasi. Dojazd na 

camping i nocleg w namiotach. Wcześniej oczywiście ognisko i kolacja 

pod baldachimem z gwiazd.
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DZIEŃ 9 Odwiedzamy 
plemię Hadzabe
 Poranna wizyta u zbieracko łowieckiego plemienia Hadzabe. Ci ostatni 

znani łowcy posługują się wyjątkowym językiem opartym na klikaniu i 

mlaskaniu. Poznamy ich rodziny i codzienne zwyczaje, a następnie ruszymy 

z łowcami na „polowanie” z łukami, który będzie zarazem dla nas 

odświeżającym trekkingiem w okolicach jeziora Eyasi. 

Po powrocie do wioski czeka nas krótki kurs łucznictwa, po którym udamy 

się na spotkanie z plemionami Gidang,odick i Datoga w ich wiosce. 

Następnie zjemy lunch i wyjedziemy do Arushy. Zakwaterowanie w hotelu 4* 

z basenem i kolacja w restauracji.
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DZIEŃ 10 Lecimy 
na Zanzibar
Rano, po śniadaniu odlecimy na Zanzibar. Po 

wylądowaniu zwiedzimy kamienne miasto, w którym 

urodził się słynny Freddie Mercury. Poznamy 

najważniejsze punkty starówki i zjemy lunch w jednej z 

lokalnych restauracji. 

Następnie udamy się na plantację przypraw, na Spice 

Tour, aby poznać smaki i zapachy Zanzibaru, który nie bez 

powodu nazywany jest wyspą przypraw. Po tej kulinarnej 

lekcji przejedziemy na północ wyspy w okolice 

miejscowości Nungwi, gdzie odpoczniemy przez kilka 

kolejnych dni. Hotel 4* z basenem, położony 

bezpośrednio przy plaży Oceanu Indyjskiego. Będziemy 

go mieli praktycznie na wyłączność. Kolacja w hotelowej 

restauracji.
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DZIEŃ 11 Chwila 
odpoczynku
Odpoczynek w hotelu. Kameralny i rodzinny charakter tego miejsca 

uzupełniony jest pięknym widokiem i klimatycznym basenem. Po 

południu dla chętnych spacer do miasteczka Nungwi. 

Następnie kolacja w hotelu i nocleg. 36
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DZIEŃ 12 BLUE SAFARI
Ten dzień to wyprawa łodzią na najpiękniejsze plaże i rafy 

Zanzibaru. Safari Blue (opcja) to wspaniała morska przygoda 

przerywana snorkelingiem, wizytą na znikającej podczas przypływu 

wyspie, czy smakowitym lunchem z grillowanymi owocami morza na 

jednej z dzikich plaż. W drodze powrotnej wpłyniemy do zatoczki, 

gdzie będziemy mogli podziwiać podwodny las namorzynowy. 

Krótka kąpiel w zatoczce i powrót do hotelu. Wieczorem kolacja w 

restauracji. 
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DZIEŃ 13 Relaks w hotelu
Całodzienny odpoczynek w hotelu, a dla chętnych możliwość skorzystania z 

hotelowego SPA (opcja) lub innych aktywności dostępnych na wyspie (opcja). 

Dostępne są między innymi (kitesurfing, snorkeling na wyspie Mnemba, wizyta 

na Prison Island i spotkanie z żółwiami olbrzymimi z Galapagos, rowery, jazda 

konna, nurkowanie z akwalungiem, Paddle Board i wiele innych atrakcji). 

Kolacja w restauracji i ognisko nad oceanem. 



43



44



45

DZIEŃ 14 OSTATNIE 
CHWILE w RAJU
Ostatnie chwile relaksu i ostatnia kąpiel w basenie lub oceanie. Cały dzień 

mamy jeszcze dla siebie, ponieważ wylot zaplanowany jest na późny wieczór. 

Wieczorem  przejazd na lotnisko w Stone Town i wylot do Warszawy. 



46



47



48

DZIEŃ 15 Powrót
Lądowanie w południe na lotnisku w Warszawie
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                              *zniżka dla dzieci do lat 12 - 8390 zł
CENA ZAWIERA

● 2 noclegi w hotelu z basenem 4* na początku i na końcu safari, w tym jeden z widokiem na 
Kilimanjaro. 

● Noclegi w namiotach na campingach
● Noclegi w hotelu 4* z basenem i plażą przy oceanie na Zanzibarze
● Wszystkie transfery
● Wszystkie opłaty za wjazdy do Parków Narodowych (Tarangire, Ngorongoro, Serengeti)
● Kierowca i kucharz w każdym samochodzie
● Wizyta na cmentarzu polskich uchodźców w Tengeru
● Spacer do Wodospadów Materuni
● Wynajem aut terenowych Toyota Landcruiser z paliwem oraz z otwieranym dachem przydatnym 

podczas safari
● Sprzęt kempingowy (namioty, materace, śpiwory), cała kuchnia
● Obsługa przy rozbijaniu i składaniu obozu, uczestnicy nie muszą tego robić.
● Trekking o wschodzie słońca w okolicach jeziora Eyasi
● Wizyta w wiosce plemienia Hadzabe i „polowanie” z buszmenami, 
● Wizyta w wiosce plemion Datoga i Gidang,odick, 
● Spice Tour - zwiedzanie plantacji przypraw, 
● Zwiedzanie stolicy Zanzibaru - Stone Town
● Śniadania, obiady i kolacje – w części safari (9 śniadań, 8 obiadów i 8 kolacji)
● Śniadania-obiadokolacje - w części Zanzibar (5 śniadania i 6 obiadokolacji)
● Woda bez ograniczeń i 1 piwo do obiadu codziennie podczas safari
● Opieka polskojęzycznego przewodnika na całej trasie wyprawy
● Ubezpieczenie ERGO TIP PLUS, 40 000 EUR zawierające Covid-19
● Przelot Kilimanjaro-Zanzibar; ok. 500 zł

CENA NIE ZAWIERA
● Przelotu Berlin-Kilimanjaro; Zanzibar-Berlin- ok.3350 zł
● Wizy wjazdowej do Tanzanii (50 USD)
● Atrakcji dodatkowych na Zanzibarze z dopiskiem (opcja)
● Lot balonem nad Serengeti (500 USD)
● Alkoholu i napojów
● Napiwków dla kucharza i kierowcy
● Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszt ubezpieczenia to 4,4% od wartości imprezy.

Ten folder nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku 
obustronnego uzgodnienia. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne finansowo) rozwiązania zastępcze. 

Nierównoważne finansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu. Wszelkie prawa do tekstu, programu i 
zdjęć użytych w folderze są zastrzeżone.

SAFARI I ZANZIBAR

PROJEKT TANZANIA

koszt uczestnictwa:
11 990 ZŁ + LOTY

TERMIN WYPRAW: 
30.10-13.11.2023
20.11-04.12.2023 
04.12-18.12.2023



51

Igor Olejniczak
PRZEWODNIK

+48 501 740 604 
igor@legalnomads.pl

Ania Olejniczak
BIURO

+48 509 627 711 
ania@legalnomads.pl

www.legalnomads.pl

Z prawdziwą przyjemnością polecam 
wyprawy organizowane przez Igora 

Olejniczaka. Namibia to dziewiczy, ale 
niesamowicie piękny kraj, dzięki 

profesjonalizmowi i doświadczeniu 
organizatorów nic nie odwracało mojej 

uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję 
za wspaniałą atmosferę, a przede 
wszystkim prawdziwą pasję ekipy.

Mateusz poznański
Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z 
all-inclusive i basenów z podgrzewaną wodą, to 

zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast chcecie 
doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się głęboko 

w Afryce, zobaczyć jak naprawdę wygląda życie 
rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu, 

zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to 
wszystko we wspaniałej atmosferze pionierskiej 

przygody, to trafiliście pod właściwy adres. 

MICHAŁ truchanowicz
Microsoft, Key Account Manager

Mega ludzie. Wszystkie chwile z nimi 
spędzone są warte całego worka 

kolumbijskich pesos.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Moje wszelkie oczekiwania dotyczące 
tego wielkiego kawałka Afryki się 

spełniły, a moje ego zostało w pełni 
zaspokojone, tym co zobaczyłem, 

przeżyłem i tym co przygotowano dla 
mnie w Namibii. Auta terenowe, 

namioty i doborowe towarzystwo – to 
prawda, spełniły się moje marzenia

Piotr Deutsch
Prezes firmy ProOffice

Moje oczekiwania co do wyprawy zostały zrealizowane 
już w drugim dniu, a pozostałe dni 

to kolejne dawki niezapomnianej i niewiarygodnej 
przygody i pozytywnej energii. Ludzie, zwierzęta, 

krajobrazy – wszystko było niesamowite. Ich 
doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz dobroć 
i prawdziwość sprawi, że będzie to wasza najlepsza 

w życiu przygoda.

Bartek rysak
uczestnik Projektu Namibia

Drugiego dnia wieczorem w Botswanie na 
kamping "przyczłapał" sobie dość potężny 
czarny nosorożec i wystarczyło zrobić 5 

kroków żeby go klepnąć w tyłek. I tak 
zaczęła się moja przygoda...

Izabela szymańska
uczestniczka Projektu Botswana

mailto:igor@legalnomads.pl
mailto:ania@legalnomads.pl
https://www.facebook.com/LegalNomadsPL/
https://www.instagram.com/legalnomads.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCjgThCa-vMw4yoPtDr6UZkg
https://vimeo.com/user38412692
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Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 18 miejsc :)
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Arequipa
Wyjątkowa i niepowtarzalna, 
przez mieszkańców nazwana 

„Białym Miastem”

wygasły Wulkan Chucura
na wysokości aż 4910 m n.p.m.

Kanion Colca
Najgłębszy kanion na Ziemi z punktem 

obserwacyjnym kondorów

wyspy Amantani i Taquile
Dowiemy się jakim rzemiosłem parają się 

tam mężczyźni Machu Picchu
Jedną z najpiękniejszych 
tras na świecie Inka Trail

Święta Dolina Inków
Pełną urokliwych krajobrazów 

nad rzeką Urubamba Lima
Stolica Peru

Jezioro Titikaka
Najwyżej położone żeglugowe 

jezioro na świecie,

Cusco
W języku keczua nazwane 

„Pępkiem Świata”
Amazonia

Rejs rzeką Madre de Dios


