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DWA OBLICZA AFRYKI

TERMIN WYPRAWY:     
17.04 - 03.05.2020

Zimbabwe
i Mozambik
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Główne atrakcje wyprawy 
do Zimbabwe i MOZAMBIKU

Gotowi na afrykańską przygodę?

● Rejs po rzece Zambezi na zachód słońca połączony z ekskluzywną kolacją

● Lot śmigłowcem nad Wodospadami Wiktorii (opcja)

● Trekking po lesie deszczowym w Parku Narodowym Victoria Falls i oglądanie Wodospadów Wiktorii

● Skok na bungee z mostu łączącego Zambię i Zimbabwe (opcja)

● Przejazd tyrolką z Zambii do Zimbabwe nad kanionem rzeki Zambezi (opcja)

● Wieczór bębniarski i kolacja w tradycyjnej afrykańskiej restauracji

● Spacer z lwami (opcja) 

● Safari w poszukiwaniu Wielkiej Piątki Afryki w Parku Narodowym Hwange 

● Offroadowa jazda przez Park Narodowy Hwange

● Safari po Parku Narodowym Matopos

● Trekking do World’s View w Parku Narodowym Matopos

● Spacer z nosorożcami w Parku Narodowym Matopos (opcja)

● Zwiedzanie ruin Great Zimbabwe

● Zwiedzanie miasta Beira - m.in. wraki statków i Grand Hotel Beira

● Plaże Mozambiku - Inhassoro, Vilanculos, Morrungulo, Tofo Beach

● Archipelag Bazaruto - Snorkeling na najpiękniejszych rafach

● Rejs na opuszczoną wyspę - Santa Carolina / Paradise Island - zwiedzanie ruin hotelu

● Ocean Safari w Tofo Beach (rekiny, delfiny, snorkeling.) - Tofo Beach (opcja)

● Lekcje surfingu i kitesurfingu  - Tofo Beach (opcja)

● Nurkowanie z akwalungiem w poszukiwaniu rekinów wielorybich - Tofo Beach (opcja)

● Noclegi w namiotach rozstawionych na dachach samochodów terenowych w samym środku rezerwatów



3

przeżyj z nami wspaniałą przygodę w ameryce 

południowej

Dzień 1 BERLIN/WARSZAWA Wylot do Victoria Falls

Dzień 2 VICTORIA FALLS Przylot i rejs z kolacją o zachodzie słońca na Zambezi

Dzień 3 VICTORIA FALLS Wodospady Wiktorii - helikopter*, bungee*, tyrolka*,  kolacja z bębnami

Dzień 4 VICTORIA FALLS - HWANGE Spacer z lwami* - przejazd do Hwange NP - wieczorne safari

Dzień 5 HWANGE - MATOPOS Poranne safari -  przejazd do Matobo NP - hiking na World’s View 

Dzień 6 MATOPOS - GREAT ZIMBABWE - DZIKI CAMP Spacer z nosorożcami* - zwiedzanie ruin Great Zimbabwe

Dzień 7 DZIKI CAMP - BEIRA Przejazd do Mozambiku - Beira

Dzień 8 BEIRA Zwiedzanie Beiry - wraki statków i opuszczony Grande Hotel Beira

Dzień 9 BEIRA - INHASSORO Przejazd do Inhassoro

Dzień 10 INHASSORO Rejs na Paradise Island - snorkeling, zwiedzanie ruin hotelu

Dzień 11 INHASSORO - VILANCULOS - MORRUNGULO Relaks  na plaży - przejazd do Vilanculos i zwiedzanie  - Morrungulo

Dzień 12 MORRUNGULO - TOFO BEACH Przejazd do Tofo i relaks  na plaży

Dzień 13 TOFO BEACH Nurkowanie*, Ocean Safari*, Surfing*, Kitesurfing* - relaks na plaży

Dzień 14 TOFO BEACH Nurkowanie*, Ocean Safari*, Surfing*, Kiting* - relaks na plaży

Dzień 15 TOFO BEACH  - NELSPRUIT Całodzienny przejazd do RPA

Dzień 16 NELSPRUIT - JOHANNESBURG Przejazd na lotnisko zakupy i wylot z Afryki

Dzień 17 BERLIN/WARSZAWA Lądowanie w Europie
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DZIEŃ 1 LIMA
WYLOT Z POLSKI – LIMA

CHARAKTER I CEL WYPRAWY
Program wyjazdu został skonstruowany tak,  aby zawierał w różne oblicza Afryki. Jeden 

z siedmiu naturalnych cudów świata jakimi są Wodospady Wiktorii, safari w prawdopodobnie 

dwóch najpiękniejszych, ale na pewno najbardziej dzikich Parkach Narodowych w Zimbabwe. Przed 

nami szansa na zobaczenie Wielkiej Piątki (lew, lampart, nosorożec czarny, bawół, słoń). Mozambik 

to z kolei ciepły i kolorowy Ocean Indyjski, najpiękniejsze plaże w Afryce, niezwykle bogaty 

podwodny świat, który zobaczymy, ale również posmakujemy, bo tamtejsze owoce morza należą do 

jednych z najsmaczniejszych na świecie. Wschody i zachody słońca, noclegi w namiotach pod 

gwiazdami, ale i w bardziej komfortowych warunkach. Częściowo to off-roadowa wyprawa 

bezdrożami Czarnego Lądu, jednak zawierająca w sobie elementy luksusowego wypoczynku na 

dzikiej plaży nad brzegiem oceanu. Auta, którymi będziemy się poruszać są samowystarczalne, 

mamy w nich sypialnię, kuchnię, a nawet łazienkę.

Podczas wyprawy często gotujemy sami, oczywiście możliwe jest również korzystanie z licznych 

okolicznych barów. Śpimy głównie w namiotach zamontowanych na dachach samochodów, ale nie 

tylko, czasem zajedziemy do lodgy. Zobaczymy dwa kraje, a na deser dla kontrastu przejedziemy 

przez framgent RPA, aby przekonać się, że Afryka ma różne, jakże odmienne oblicza. Zresztą każde z 

odwiedzonych państw, ma coś innego do zaoferowania. Różnią je sytuacja ekonomiczna, społeczna 

i polityczna, a także ukształtowanie terenu i świat natury. Różnorodne języki i inne niezwykle 

inspirujące obyczaje, których doświadczymy z pewnością dostarczą niezapomnianych wrażeń. Ten 

program jest mocno rozbudowany  i jest idealny, również dla tych, którzy nie mieli dotąd okazji 

wyruszyć na tego typu wyprawę, a jednocześnie nie mają możliwości, aby wracać na kontynent 

afrykański każdego roku, aby po kolei odkrywać smaki i tajemnice tamtych wspaniałych miejsc. Bez 

wątpienia ten wyjazd to wyprawa życia, o której ciężko będzie zapomnieć. Takie podróże zmieniają 

nas na zawsze. I to na lepsze!
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Zobacz, co nas czeka 
podczas wyprawy!

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=BWyXthGnkrQ
http://www.youtube.com/watch?v=BWyXthGnkrQ
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DZIEŃ 1 LECIMY DO Afryki
PRZELOT DO AFRYKI

Czeka nas długi przelot. Większość pozornie niezbędnych w dalekiej podróży 

rzeczy okaże się całkowicie nieprzydatna, więc konieczny jest minimalny bagaż. 

Spotkamy się na lotnisku i wylecimy na przygodę życia. Przed nami 

niezapomniane wrażenia, wspaniałe widoki i niesamowite przygody. Z 

odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy wszystkich uczestników jak 

przygotować się do wyprawy, co wziąć ze sobą, jakie zrobić szczepienia, aby czuć 

się bezpiecznie.
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Uganda w liczbach
odległość od Polski – 5869 km

powierzchnia: 241 038 km²

liczba ludności: 41 487 965 (2016)

języki: głównie angielski i suahili

temperatura w trakcie pobytu: 28 st. C

wilgotność: 75%

waluta: szyling ugandyjski

Zimbabwe w liczbach
odległość od Polski – 7 973  km

powierzchnia: 390 757 km²

liczba ludności: 16 913 000 (2018)

języki: głównie angielski, shona i ndebele

temperatura w trakcie pobytu: 27 st. C

wilgotność: 60%

waluta: dolar amerykański, juan chiński
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Uganda w liczbach
odległość od Polski – 5869 km

powierzchnia: 241 038 km²

liczba ludności: 41 487 965 (2016)

języki: głównie angielski i suahili

temperatura w trakcie pobytu: 28 st. C

wilgotność: 75%

waluta: szyling ugandyjski

Mozambik w liczbach
odległość od Polski – 8 019 km

powierzchnia: 801 590 km²

linia brzegowa: 2470 km

liczba ludności: 30 529 000 (2018)

języki: głównie: portugalski

temperatura w trakcie pobytu: 29 st. C

wilgotność: 80%

waluta: metical
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DZIEŃ 2 Wodospady Wiktorii
 PRZYWITANIE Z AFRYKĄ

Rano lądujemy na lotnisku w Zimbabwe. Po przyjeździe do Victoria Falls, zakwaterujemy się w 

domkach dla podróżników. Miejsce to w dzień bardzo spokojne i ciche, wieczorami zaminienia się 

w klub z doskonałą muzyką i imprezą na świeżym powietrzu. Po zakwaterowaniu udamy się na 

rejs po rzece Zambezi. Na statku szef kuchni przygotuje dla nas wyśmienitą kolację, którą zjemy 

przy przepięknym afrykańskim zachodzie słońca. Po rejsie impreza w afrykańskim stylu. 

Shoestrings to miejsce dla wtajemniczonych i znających się na rzeczy podróżników. 

Backpackerska lodga, goszcząca ludzi, którzy podporządkowali swoje życie podróżom i 

przygodzie. Po imprezie nocleg w lodgy.
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DZIEŃ 3 Wodospady Wiktorii
AKTYWNY DZIEŃ W VICTORIA FALLS

Po śniadaniu ruszymy oglądać słynne wodospady, jeden z siedmiu naturalnych cudów 

świata. Zaczniemy od śmigłowca! (opcja). Niektórzy z nas będą mieli możliwość pierwszego 

w życiu lotu helikopterem. Wyjątkowa sceneria tego miejsca na granicy Zimbabwe i Zambii 

robi ogromne wrażenie. Podczas 15 minutowego przelotu zobaczymy majestatyczny 

wodospad, piękną rzekę Zambezi, wąwóz i okolice. Nic nie dorównuje obserwacji i 

doświadczaniu Wodospadów Wiktorii z lotu ptaka. Poczujecie się jak anioły, które opisał 

dr David Livingstone, odkrywający wodospady. Jak zapisał w swoim dzienniku w 1855 roku: 

Sceny tak piękne, że muszą oglądać je anioły w locie. Wy również obejrzycie absolutnie 

niesamowity spektakl natury, w którym głównym aktorem jest Zambezi, zderzająca się z 

ziemią z wysokości 108 metrów. 

Po tym ekscytującym doświadczeniu udamy się na spacer wzdłuż wodospadów, aby z bliska 

poczuć niesamowitą moc natury. W jednej z lokalnych restauracji zjemy obiad. Następnie 

pokonamy słynny most łączący Zimbabwe z Zambią. Najbardziej odważni wybiorą tam skok 

na bungee (opcja) z wysokości 111 m. To jedno z najlepszych miejsc do uprawiana bungee 

jumpingu na świecie. Mniej odważnym proponujemy przejazd tyrolką (opcja) z Zambii do 

Zimbabwe. 

Po powrocie do lodgy chwilę odpoczniemy. Wieczorem czekać nas będzie tradycyjna 

wielodaniowa kolacja, ze słynnym afrykańskim grillem, na którym serwowane będą 

przeróżne mięsa – od antylopy do guźca, a także wiele rodzajów ryb. Ciekawe na jak wiele 

egzotycznych potraw skusicie się, a będziecie mieli niepowtarzalną możliwość testowania 

smaków Afryki. Zaskoczą nas dania wegetariańskie i afrykańskie desery. Wszystko to przy 

lokalnych tańcach i muzyce. W trakcie kolacji koncert bębniarzy 

i wspólna nauka grania na bębnach. Wieczorem impreza i nocleg w lodgy.
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DZIEŃ 4 HWANGE 
NATIONAL PARK
VICTORIA FALLS - SINAMANTELA

Po śniadaniu odbierzemy samochody i udamy się na zakupy, aby uzupełnić 

zapasy przed zbliżającą się wyprawą. Następnie wyruszymy w podróż do Parku 

Narodowego Hwange. Jest on pokrytą piaskami równiną, we wschodniej części 

kotliny Kalahari. Powierzchnia rezerwatu to 14651 km2. Szatę roślinną tworzą tu 

suche lasy Miombo i Mopane oraz trawiasta sawanna. W trakcie przejazdu czeka 

nas wspaniałe safari. Bramy rezerwatu przeroczymy w godzinach popołudniowych, 

a to idealna pora, by zobaczyć afrykańska faunę, szykującą się do nocy. Słonie, 

bawoły, żyrafy, zebry, hipopotamy, lwy, lamparty, czy hieny to nie jedyne ssaki, na 

które będziemy mogli trafić penetrując park. Hwange to również ostoja dla 

krytycznie zagrożonego wyginięciem nosorożca białego. Nocleg spędzimy na 

kempingu. Nocne odgłosy natury to wspaniała terapia dla wszystkich 

zestresowanych dusz. Przez kemping często przechodzą dzikie zwierzęta, 

ponieważ między nami, a zwierzętami nie będzie żadnego ogrodzenia. 

Wieczorem rozpalimy ognisko i zjemy wspólną kolację.  
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DZIEŃ 5 MAtoPos NATIONAL PARK
HWANGE - MATOPOS

Pobudka wczesnym rankiem. Wyjazd z kempingu i poranne safari w Hwange National Park. 

W odróżnieniu od poprzedniego dnia, dziś to miejsce zobaczymy w pięknym afrykańskim 

słońcu. Następnie przejazd w kierunku Matopos, które znane jest również jako Park 

Narodowy Matobo. To jeden z najpiękniejszych i najbardziej popularnych regionów 

południowego Zimbabwe. Park jest łatwo dostępny. Charakteryzują go pagórki, gęste krzaki, 

granitowe formacje skalne i przede wszystkim bogactwo dzikiej przyrody. Podczas krótkiego 

trekkingu będziemy podziwiać różnorodną roślinność parku, a także wejdziemy na jedną z 

gór nazywaną tutaj World’s View, z której rozpościera się piękny widok na całą okolicę. 

Miejsce uważane jest również za duchowy dom rdzennej ludności Zimbabwe - Ndebele.  

Na szczycie znajdziemy również grób słynnego Cecila Rhodesa, twórcę idei „od Kapsztadu 

do Kairu”, czyli kolonizacji przez Wielką Brytanię pasa ziem afrykańskich, ciągnących się od 

Kraju Przylądkowego do Egiptu. Rhodes to główny motor kolonizacji brytyjskiej w Afryce 

południowej. Od jego nazwiska nazwano dwie kolonie, Rodezję Północną i Południową (dziś 

Zambia i Zimbabwe). Wieczorem ruszamy na safari, gdzie będzie szczególna okazja spotkać 

białego i czarnego nosorożca, gdyż teren parku obficie porasta wyrostek górski, który 

stanowi 50% diety tych mocno zagrożonych wyginięciem zwierząt. Po safari wspólny 

wieczór przy ognisku i czas na odpoczynek na kempingu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania


16



17

DZIEŃ 6 GREAT ZIMBABWE 
MATOPOS - RUINY GREAT ZIMBABWE

Pobudka wczesnym rankiem. Po śniadaniu chętni udają się na spacer z 

nosorożcami (opcja) do Parku Matopos. Piesze safari to zupełnie inne 

doświadczenie od tego zza kierownicy czy szyby auta. Będzie to okazja z 

bliska poobserwować te piękne i dostojne zwierzęta, których los na naszej 

planecie jest stale zagrożony. W trakcie spaceru dowiemy się o ich zwyczajach i 

życiu w sercu dzikiej przyrody. Następnie wsiadamy do aut i ruszamy do Great 

Zimbabwe zwanym również jako House of Stones. To największy kompleks 

ruin na południe od równika, zajmuje powierzchnię 750 ha. Powstał 

prawdopodobnie na przełomie XI i XV w. Składa się z wielu budowli, ale 

główne to Świątynia i Akropol. Wszystkie wzniesiono z granitowych, niemal 

równych wielkością kostek kamienia, bez użycia zaprawy. Obecnie większość 

archeologów zgadza się, że budowle Wielkiego Zimbabwe wznieśli 

przodkowie dzisiejszego ludu Szona. Jednak do dzisiaj wiele pytań pozostaje 

bez odpowiedzi, a niektóre hipotezy to tylko spekulacje naukowców.

Po tej cennej lekcji afrykańskiej historii, wskakujemy do aut i ruszamy w 

kierunku Mozambiku. Po drodze znajdziemy miejsce na nocleg. Dzisiejsza noc 

to prawdziwa przygoda - bez prądu i łazienki, ale za to w namiotach pod 

dachem z gwiazd i odgłosami pięknej, niczym niezmąconej przyrody.
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DZIEŃ 7 BEIRA
GREAT ZIMBABWE - MOZAMBIK

Pobudka o poranku. Po śniadaniu ruszamy w drogę. Przed nami 

malownicza, ale długa trasa, której celem jest Beira, miasto 

położone we wschodnim Mozambiku. Granicę przekroczymy w 

Mutare.  Będzie to kolejne bardzo ciekawe doświadczenie. Należy 

uzbroić się w solidną dawkę cierpliwości, bo nasze nerwy tylko 

skutecznie mogą wydłużyć cały proces.

Powiedzenie, że „my mamy zegarki a oni czas” tu sprawdza się 

idealnie. Po załatwieniu formalności ruszamy dalej w trasę. Warto 

spoglądać przez okna, bo widoki zasługują na uwagę.  To też 

świetna okazja do tego, by zastanowić się jak różnią się dwa światy: 

ten, z którego my pochodzimy i ten, w którym będziemy. Po drodze 

zatrzymamy się w mieście położonym nad Oceanem Indyjskim - 

Chimoio, co w lokalnym dialekcie oznacza „małe serce”. Tu chwilę 

odpoczniemy, zjemy lunch i rozprostujemy kości. Przed nami miasto 

Beira. Na miejscu kierujemy nasze auta na kemping, a po kolacji 

udamy się na zasłużony odpoczynek.
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DZIEŃ 8 BEIRA
ODKRYWANIE TAJEMNIC BEIRY

Pobudka o poranku. Po śniadaniu ruszamy przywitać się z Mozambikiem.

Beira to drugie co do wielkości i najważniejsze miasto w kraju. Leży w znaczącym 

gospodarczo regionie, dla którego kluczową rolę pełni port handlowy. Miasto jest 

nietypowe - łączy w sobie wiele sprzeczności. Z łatwością odnajdziemy tu ducha 

kolonializmu oraz pokłosie komunizmu. Krajobraz Beiry to brudne, klockowate bloki, 

przepiękne kolonialne wille, zabytkowa katedra, typowe gliniane chatki wokół, których 

toczy się codzienne życie, banki, miejskie bazary, liczne kafejki i restauracje. To miasto 

niewątpliwie tętni życiem.

Północno-wschodnie wybrzeże to wiele pięknych plaż. Piaszczyste łachy tworzą tu małe 

wysepki w płytkich, krystalicznie czystych wodach. Wielką gratką dla fotografów będą 

wraki statków, które są świadectwem minionej epoki. Odwiedzimy również opuszczony 

gmach Grand Hotelu, z przepiękną niegdyś fasadą w stylu art deco. Aż trudno uwierzyć, że 

kiedyś był uważany za najbardziej luksusowy hotel w całej Afryce. Niestety nie zdołał 

przyciągnąć odpowiedniej liczby gości. Działał od 1954 r. do 1963 r. W momencie wybuchu 

wojny domowej został przekształcony w bazę wojskową oraz więzienie. Obecnie jest 

zamieszkiwany przez ok. 3 500 squattersów. Jest to niezwykłe, lecz nieco przygnębiające 

miejsce.

W mieście zjemy lunch w jednej z tamtejszych restauracji, serwujących przepyszne ryby i 

owoce morza. Po całodziennym zwiedzaniu, udamy się na odpoczynek. Nocleg na 

kempingu.



22



23

DZIEŃ 9 INHASSORO
BEIRA - INHASSORO 

Po śniadaniu, przejazd nad Basen Natalski. Oczywiście, według nowego nazewnictwa 

geograficznego to nowa nazwa Basenu Mozambickiego, części Oceanu Indyjskiego. 

Zaczynamy przygodę z wielką wodą, cudownymi plażami i doskonałymi specjałami 

tamtejszej kuchni. Dojeżdżamy do Inhassoro. Odpoczynek przy drinku na kempingu,  

położonym na plaży i spacer po okolicy. Na kolację doskonałe langusty z grilla, które są 

specjalnością tego miejsca. Wieczorem omówimy przygodę, która czeka nas kolejnego 

dnia. Poznamy również lokalne ciekawostki na temat wyspy Santa Carolina. Nocleg na 

kempingu przy plaży w domkach lub namiotach.



DZIEŃ 9 INHASSORO
PRZEJAZD BEIRA - INHASSORO 

Po śniadaniu, przejazd nad basen Natalski. Oczywiście jest to według nowego 

nazewnictwa geograficznego  nowa nazwa Basenu Mozambickiego, części Oceanu 

Indyjskiego. Zaczynamy przygodę z wielką wodą, cudownymi plażami i doskonałymi 

specjałami tamtejszej kuchni. Dojeżdżamy do Inhassoro. Odpoczynek przy drinku w 

Lodgy położonej na plaży i spacer po okolicy. Na kolację doskonałe langusty z grilla, 

które są specjalnością tego miejsca. Wieczorem opowiemy lokalne ciekawostki na 

temat wyspy Santa Carolina. Nocleg w Lodgy przy plaży.
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DZIEŃ 10 PARADISE ISLAND
ARCHIPELAG BAZARUTO – SANTA CAROLINA

Po śniadaniu wypływamy na ocean w stronę wysp archipelagu Bazaruto. To całodzienna 

wycieczka, podczas której, co jakiś czas będziemy chłodzili się w wodach oceanu, nurkowali 

wśród raf i opalali się na łodzi. Jest również duża szansa na spotkanie delfinów. Potem 

odpoczynek na bezludnej wyspie Santa Carolina, zwanej również Paradise Island. To najmniejsza 

z wysp ArchIpelagu Bazaruto. Można ją całą przejść w zaledwie godzinę, jednak zwiedzanie tego 

miejsca to niesamowita przygoda. W czasie II Wojny Ś wiatowej był tu fort i kolonia karna dla 

włoskich więżniów. Elementy fortyfikacji są widocze do dziś. 

Najciekawsza cześć historii wyspy zaczęła się w 1962 r., gdy portugalski przedsiębiorca, Jochim 

Alves zbudował hotel Santa Carolina i przechrzcił wyspę na Paradise Island. Hotel pękał w 

szwach. Były koncerty fortepianowe i tańce. Bogaci Rhodesianie, Anglicy, Amerykanie oraz goście z 

RPA pokochali to miejsce. Na rajskiej wyspie byli wybrańcami pławiącymi się w luksusach i 

ciepłych prądach Oceanu Indyjskiego. Gościły tu takie sławy jak Bob Dylan, który w pokoju numer 

250 skomponował utwór Mozambique. Podobno złowiono tu najcięższego merlina w historii 

połowów. To istny raj dla nurków i pasjonatów podglądania morskiego życia. Można tu spotkać 

największe morskie stworzenia na świecie, jak rekiny wielorybie dochodzące do 50 ton. Po 

śmierci właściciela w 1974, a także w wyniku przedłużającej się wojny domowej w Rodezji 

opustoszał. Przez kolejne lata okradany, dzisiaj jest hotelem widmo i bez wątpienia jedną z 

największych atrakcji tego regionu. Na wyspie zjemy lunch, później opłyniemy ją dookoła i 

odwiedzimy znajdujący się po drugiej stronie wyspy opuszczony rządowy hotel. Niesamowite, 

mało znane miejsce. Rozbijające się fale oceanu o niszczejące mury pustego budynku - ten 

widok robi naprawdę ogromne wrażenie. Po południu powrót na kemping. Wspólna kolacja, drink i 

nocleg na kempingu.
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DZIEŃ 11 VILANCULOS-MORRUNGULO
INHASSORO - VILANCULOS - MORRUNGULO

Po śniadaniu, wyjazd z Inhassoro. Krótki przystanek w pobliskim Vilanculos. To malownicza miejscowość, w której 

spróbujecie najświeższej Pina Colady na świecie. Rum, śmietanka kokosowa i ananas w scenerii mozambickiej plaży 

zdefiniuje Wasz raj na ziemi. Vilanculos to również stolica sportów wodnych z luksusowymi hotelami i wyszukanym 

jedzeniem. Jest bramą do sześciu wysp archipelagu Bazaruto: Santa Carolina, Benguerra, Margaruque, Bangue, 

Bazaruto i Shell. Po chwili relaksu ruszymy w drogę do oddalonego o 170 km Ponta Morrungulo, uroczego, bardzo 

spokojnego miejsca położonego nad samym oceanem. Po zakwaterowaniu w Bonito Bay relaks i odpoczynek w pool 

barze z widokiem na ocean. Kąpiel w oceanie i próba zmierzenia się z najsilniejszymi falami oceanu indyjskiego. 

Wieczorem kolacja w lodgy i nocleg w klimatycznej, wybudowanej na skarpie chacie z widokiem na ocean.
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DZIEŃ 12 TOFO BEACH
MORRUNGULO - TOFO BEACH

Po śniadaniu przejedziemy do oddalonego o 150 km Tofo Beach, które uznawane jest za 

najlepsze miejsce do nurkowania w Mozambiku, ale również w Afryce. Istna stolica 

nurkowa tej części świata. Przepiękna piaszczysta plaża oraz nurkowanie z rekinami 

wielorybimi to główne atrakcje tego miejsca. Warto wspomnieć również o wielkich 

humbakach, manatach oraz często zaglądających tam delfinach. Doskonale 

przygotowane owoce morza zaspokoją nawet najbardziej wybrednych. Zanim jednak 

dotrzemy do Tofo Beach, zatrzymamy się w Inhambane, które jest jednym z najstarszych 

kolonialnych miast w Mozambiku. Muzułmańscy i perscy kupcy już w XI wieku robili tu 

inreresy. Handlowano perłami i ambrą. Lokalne plemię Tonga rozsławiło ten region 

uprawami bawełny. Serdeczność lokalnej społeczności docenił i rozsławił również 

odkrywca Vasco da Gama. Pod koniec XV wieku słynny żeglarz uzupełniał w Inhambane 

zasoby żywności. Miejsce to nazwał Terra de Boa Gente, Krainą Dobrych Ludzi. Po 

krótkim spacerze udamy się na afrykański obiad do jednej z pobliskich restauracji i 

przejedziemy do Tofo Beach, gdzie spędzimy najbliższe trzy noce. Po zakwaterowaniu 

czeka nas chwila odpoczynku na plaży. Wieczorem kolacja oraz impreza w jednym z 

pobliskich barów na plaży. Nocleg w lodgy lub w wynajętym domu.
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DZIEŃ 13,14 TOFO BEACH
AKTYWNE DNI W TOFO BEACH

Najbliższe dwa dni to czas na odpoczynek i korzystanie z uroków Tofo Beach. Można 

wybrać relaks na plaży, a dla żądnych wrażeń dobrą opcją będzie ocean-safari ze 

snorkelingiem (opcja) lub nurkowanie na jednej z pobliskich raf (opcja). Pod wodą 

będziemy mieli możliwość spotkania ogromnych mant, delfinów, a także rekina 

wielorybiego, humbaka i oczywiście wielu innych cudów podwodnego świata. Pobyt 

w Tofo to również doskonała okazja na pierwszą lekcje surfingu (opcja) pod okiem 

najlepszych instruktorów. Dobrą alternatywą dla nurkowania i surfingu może okazać 

się skorzystanie z innych sportów wodnych (opcja). Kitesurfing, skutery, narty wodne 

lub wyprawa wędkarska na grube oceaniczne ryby to popularne zajęcia podczas 

wypoczynku nad Oceanem Indyjskim. Dla zmęczonych wodą proponujemy jazdę 

konną po okolicy (opcja).  Kolacje i wieczory będziemy mogli spędzać w pobliskich 

plażowych barach. Lokalne restauracje serwują przepyszne dania w stylu 

portugalskim. Polecamy ogromne krewetki w sosie czosnkowym. Noclegi w lodgy lub 

w wynajętym domu.
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DZIEŃ 15 NELSPRUIT
TOFO BEACH - RPA

Po wczesnym śniadaniu rozpoczniemy naszą podróż 

powrotną. Naszym celem będzie lotnisko O. R. Tambo w 

Johannesburgu, ale ze względu na sporą odległość, 

zatrzymamy się na nocleg w miejscowości Nelspruit już za 

granicą RPA. Czeka nas długi, całodzienny przejazd. Po 

drodze zatrzymamy się na lunch w jednym z przydrożnych 

barów Następnie przekroczymy granicę Mozambiku z RPA. 

Późnym wieczorem po dotarciu na miejsce zjemy wspólnie 

pożegnalną kolację i spędzimy noc na kempingu. 
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DZIEŃ 16 WYLOT DO DOMU
NELSPRUIT - JOHANNESBURG

Po wczesnym śniadaniu, przejazd na lotnisko O.R. Tambo w Johannesburgu. Podczas podróży 

zobaczymy kolejne, zupełnie inne oblicze Afryki. Nowoczesna infrastruktura, bardzo dobre drogi 

mogą okazać się dla nas sporym zaskoczeniem. Mimo, że stolicą RPA jest Pretoria to właśnie 

Johannesburg jest ekonomicznym przodownikiem, którego naśladują inne miasta południowej 

Afrykii. Na lotnisku oddamy samochody i zjemy pożegnalny obiad, po którym odlecimy do domu.
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DZIEŃ 17 Przylot
Lądowanie w godzinach przedpołudniowych.
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CENA ZAWIERA

● Wynajem aut terenowych - Toyota Hilux z pełnym ekwipunkiem kempingowym i ubezpieczeniem AC

● Wizy do Zimbabwe i Mozambiku

● Koszty przekraczania granic

● Koszty noclegów na kempingach i w lodgach -  pokoje i dwuosobowe namioty 

● Drewno na ognisko

● Wszystkie wstępy do rezerwatów i parków narodowych - Wodospady Wiktorii, Zambezi National Park, 

Hwange National Park, Matopos National Park, Great Zimbabwe

● Wszystkie atrakcje ujęte w programie poza tymi oznaczonymi jako (opcja)

● Uroczysta kolacja na rejsie po Zambezi (open bar), uroczysta kolacja na wieczorze bębniarskim (bez 

napojów i alkoholu)

● Opieka dwóch polskojęzycznych pilotów na całej trasie

● Ubezpieczenie ERV – TIP PLUS, 40 000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 30 000 PLN

CENA NIE ZAWIERA

● PRZELOTÓW: Berlin/Warszawa – Victoria Falls ; Johannesburg – Berlin/Warszawa – ok. 3300 zł

● WYŻYWIENIA: posiłki, napoje i napiwki

● Wiza Zimbabwe - 30 USD, wiza Mozambik - 80 EUR

● paliwa, taksówek

● DODATKOWYCH ATRAKCJI (opcja)

Lot Helikopterem nad Wodospadami Wiktorii

Skok na bungee z mostu łączącego Zambię i Zimbabwe 

Przejazd tyrolką z Zambii do Zimbabwe 

Spacer ze słoniami 

Nurkowanie z akwalungiem w poszukiwaniu rekinów wielorybich 

Ocean safari 

Lekcja surfingu 

Lekcja kitesurfingu 

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.

koszt uczestnictwa: 
 12 990 PLN + LOTY 

DWA OBLICZA AFRYKI

TERMIN WYPRAWY: 
 12.04-28.04.2023

Zimbabwe
i Mozambik
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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. 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 peso.

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 14 miejsc :)

41

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


