
wspinaczka  trekking

“Pewme rzeczy onieśmielają nas
nie dlatego, że są trudne.

Przeciwnie: są trudne,
bo nam brakuje śmiałości”.

                                    Seneka

M o u n t  K e n iaM o u n t  K e n ia   
5199 m5199 m
KeniaKenia
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   MOUNT KENIA - PRZYGOTOWANIE

Munt Kenia licząca 5199 metrów jest drugim co do wysokości szczytem Afryki i  jest wspaniałym 

masywem górującym nad tropikalnymi dżunglami centralnej Kenii. Po drodze mijamy stawy, alpejskie 

łąki i egzotyczną, równikową roślinność. Góra znajduje się w Parku Narodowym Mount Kenya, który 

położony jest około 4 godzin jazdy na północ od Nairobi. Mt. Kenia składa się z trzech najwyższych 

wierzchołków (Batian, Nelion i Lenana), które tworzą centralną część masywu. W zależności od  

doświadczenia uczestników góra oferuje wejścia na: Punkt Lenana (4985m) - dla wytrawnych turystów, 

bez umiejętności wspinaczki, podczas gdy dwa pozostałe: Batian (5199 m) i Nelion  (5189 m.) 

wymagają sprawnego poruszania się na drogach wielowyciągowych i znajomości podstawowych 

technik wspinaczkowych. Mount Kenia to wygasły wulkan, z wieloma poszarpanymi szczytami, które 

pięknie kontrastują z klasycznym obrazem  wulkanu Kilimandżaro. Góra jest ważnym źródłem wody 

dla dużej części populacji Kenii. Swe źródła ma tu między innymi największa rzeka Kenii – Tana. 

Najwyższy szczyt masywu (Batian 5199m) po raz pierwszy zdobyty został w 1899. Dziś na szczyt 

prowadzi wiele szlaków oraz tras wspinaczkowych. 

Wulkany:            

Masyw  Kenia jest stratow ulkanem, który  
pow stał około 3 miliony  lat temu, po 
pow staniu W ielkiego Row u Wschodniego. 
Szc zyt przez tysiąc e lat pokryty  był 
lodow c em, c o spow odow ało daleko 
posuniętą erozję zboczy. Obecnie 
znajduje się tam 11 małych lodow c ów .
Pierw szym c o do w ysokośc i w ulkanem w  
Afryc e jest Kilimandżaro (5985m), w  
którego skład w chodzą trzy  szc zyty  
będące pozostałośc ią po trzech 
w ulkanac h.

Przygotowanie fizyczne:                                 

Na miesiąc do dwóch miesięcy przed wyjazdem powinieneś zadbać 
o kondycję. Mount Kenia nie jest łatwym szczytem, a wejście na dwa najwyższe w 
masywie: Batian lub Neilon wymagają umiejętności
wspinaczkowych i sprawności w pokonywaniu dróg wielowyciągowych. Mile 
widziane jest przygotowanie i doświadczenie w tego typu wspinaczkach. 
Dodatkowo dobrą kondycję gwarantują wycieczki górskie, trening aerobowy, 
bieganie, jazda na rowerze, pływanie. Ważne jest to, by być systematycznym. 
Lepiej trenować częściej, mniej intensywnie i krócej niż rzadko, ale za to, do 
totalnego wyczerpania. O zdobyciu góry decyduje, nie tyle przygotowanie fizyczne 
co determinancja i wiara we własne siły. Jednak to niezbędne pozytywne 
nastawienie jest bardzo mocno uzależnione od przygotowania fizycznego.

Przygotowanie techniczne:          
Wejście na Mount Kenię wymaga 
umiejętności alpinistycznych. Niezbędne są 
mocne i nieprzemakalne buty oraz ubranie 
na wszystkie pory roku. Przy organizacji 
sprzętu, należy pamiętać, że warunki 
pogodowe w Kenii (od +30 stopni i dużej 
wilgotności), mogą się znacznie różnić od 
tych w górach. W wyższych partiach niemal 
gwarantowane są intensywne opady 
deszczu, możliwe niskie temperatury do -15 
stopni Celsjusza w dzień szczytu. Pierwszy 
i ostatni dzień wędrówki biegnie przez 
dżunglę, której stoki często są bardzo 
mokre i zabłocone. Jeżeli zachodzi potrzeba 
zaopatrz się w ogrzewacze termiczne.
Ze względu na wysokość należy się liczyć 
ze znaczącymi wahaniami temperatur 
w miarę zdobywania kolejnych metrów.
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PARK NARODOWY I MASYW MOUNT KENIA

Park Narodowy Mount Kenia założony został w 1949 roku. 
W roku 1978 wyznaczony został przez UNESCO obszar 
biosfery, a 1997 Park Narodowy i rezerwat leśny, w 
połączeniu wpisane zostało na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.
Park Narodowy ma powierzchnię 715 km2, z których 
większość znajduje się powyżej 3000 metrów, a rezerwat 
leśny zajmuje 705 km2. W połączeniu sprawia to, że 
obszar objęty UNESCO to aż 1420 km2.
Zbocza góry Kenii do wysokości 2000m pokryte są polami i 
lasami. Powyżej do wysokości 2500m rozciąga się strefa 
bambusowa, którą od 3500m zastępują obszary trawiaste 
przechodzące w torfowiska. Fauna tego najbogatszego w 
gatunki Parku Narodowego żyje głównie w rejonach leśnych 
i strefie bambusowej. Należą do niej słonie, nosorożce, 
bawoły, antylopy, spokrewnione ze słoniem góralki, 
krokodyle i 150 gatunków ptaków. 

Masyw wulkaniczny Kenii, liczący ok. 3,5 miliona lat, jest 
drugim pod względem wysokości w Afryce (najwyższym 
szczytem jest Batian, 5199 m). Wyższy jest tylko masyw 
Kilimandżaro.

Charakterystyczny stożkowaty kształt to pozostałość po 
gigantycznym wulkanie, z którego na skutek erozji zniknęła 
większość zastygłej lawy i popiołów. Poszarpane szczyty 
przykrywa czapa wiecznego śniegu i lodowców, a na stokach 
niżej, natknąć się można na unikatowe formy roślinne 
występujące jeszcze tylko w kilku równie wysoko położonych 
miejscach w pobliżu równika w Afryce Wschodniej.  Masyw 
Kenia to fascynujący świat, który na pewno warto w miarę 
wolnego czasu poznać dokładniej.

Przez stulecia górę otaczali czcią żyjący w jej cieniu Kikuju, 
Masajowie i inne ludy afrykańskie. Parkowi strażnicy i dziś 
jeszcze sporadycznie spotykają wysoko na wrzosowiskach 
sędziwych Kikuju, którzy przychodzą, by pokłonić się 
mieszkającemu tu Ngai. Pierwszym znanym zdobywcą 
masywu był Anglik, sir Halford Mackinder, który w 1899 r. 
postawił stopę na jego najwyższym szczycie. Drugi z dwu 
najwyższych szczytów, niższy o 10 metrów Nelion, został 
zdobyty 10 lat później. Oba noszą imiona 
XIX-wiecznych masajskich przywódców religijnych.

W górę prowadzą cztery główne trasy. Najkrótszy i 
najbardziej stromy jest szlak z Naro Moru. Rzadziej 
uczęszczane są szlaki Sirimon i Burguret na północnym 
zachodzie: pierwszy słynie z bogatej fauny, drugi wiedzie 
przez wielki, gęsty las. Znacznie dłuższy jest przepiękny 
szlak z Chogoria po stronie wschodniej.

Na Batian (5199 m n.p.m.) i Nelion (5188 m n.p.m.) mogą 
wspinać się tylko doświadczeni alpiniści w pełnym 
rynsztunku. Oba szczyty wyglądają na niemal pionowe i 
nawet najłatwiejsza trasa stanowi duże górskie wyzwanie. 
Planując tego typu wspinaczkę, warto mieć doświadczenie w 
pokonywaniu dróg wielowyciągowych lub posiadać 
umiejętności z podstawowych technik asekuracji i zjazdów. 
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PREFEROWANA DROGA NA MOUNT KENIĘ
            

UWAGA!                                           

Wejście na Batian lub Neilon w ymaga 
umiejętności w spinaczkow ych i 
dośw iadczenia w  pokonyw aniu dróg 
w ielow yciągow ych. Mile w idziane 
dośw iadczenie.

Wielkość grupy na w ypraw ie na Mount 
Kenię nie pow inna być duża, aby  
zw iększyć bezpieczeństw o w spinaczki, a 
także zw iększyć szansę na sukces 
zdobycia szczytu. Dodatkow o dla osób 
m niej dośw iadczonych istnieje możliw ość 
w ynajęcia przew odnika w spinaczkow ego.

Przy organizacji sprzętu, należy pamiętać, 
że w arunki pogodow e w  Kenii (od +30oC, 
duża w ilgotność), mogą się znacznie 
różnić od tych w  górach. W w yższych 
partiach niem al gw arantow ane są 
intensyw ne opady deszczu, m ożliw e 
niskie tem peratury, do -15oC w  dzień 
szczytu. Odzież zew nętrzna pow inna być 
zdolna do odpow ietrzania. Wew nętrzne 
w arstw y pow inny być w  stanie suchym i 
utrzym yw ać ciepło podczas w ilgoci. 
Pierw szy i ostatni dzień w ędrów ki biegnie 
przez dżunglę, której stoki często są 
bardzo mokre i zabłocone. 
EKWIPUNEK – patrz niżej.

-
SIRIMON TREKKING – LENANA                          

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, stworzyliśmy własny program 
wyprawy w oparciu o Twoje umiejętności. Zależy nam na satysfakcji 
wszystkich członków zespołu, dlatego dla mniej doświadczonych w 
zdobywaniu trudnych ścian skalnych, proponujemy łatwe wejście na jeden 
ze szczytów Mount Kenii – Lenana (4985m).
Trekking na górę oferuje bezproblemowe wejście na szczyt, które dostarczy 
Ci wspaniałych widoków na coraz to nowe szczyty, lodowce i stawy z 
unikatową roślinnością charakterystyczną dla dużych wysokości. Droga na 
górę jest dosyć stroma, ale nie wymaga umiejętności wspinaczkowych. Ta 
wędrówka, oprócz emocji związanych ze zdobyciem jednego ze szczytów 
masywu Mount Kenii, na pewno dostarczy Ci wielu wrażeń estetycznych z 
rozległymi widokiami na krajobraz wulkaniczny, chmury pływające nad 
Kenią, wysokie egzotyczne rośliny, czy górskie lasy deszczowe. Należy 
pamiętać, że pogoda może się zmienić w ciągu godziny, ale najważniejsze, 
abyś był przygotowany na to ostateczne wejście na Punkt Lenana, na 
którym temperatura może spaść znacznie poniżej-10C. 

BATIAN – SIRIMON CHOGORIA                                                                 NELION – SIRIMON NARO MORU

Droga Sirimon - Chogoria jest zdecydowanie mniej uczęszczana i słynie z bogatej fauny i flory. Polecamy ją szczególnie, gdyż 
jest ona zdecydowanie najbardziej malowniczą w całym Parku Narodowym Mount Kenya i z każdym sezonem zyskuje na 
popularności. Wejście na Batian czy nieco łatwiejszy i tylko 10m niższy Nelion to duża gratka dla osób chcących przeżyć 
prawdziwą górską przygodę. Wybór sezonu zależy od preferowanego planu i drogi na szczyt. Zalecanym jednak okresem na 
wspinaczkę na Batian (5199m) najprostszą trasą przez North Face (płn. ścianę), są miesiące od lipca do końca września. 
Natomiast wspinaczka na Nelion (5188m) od strony płd., z możliwością zdobycia Batiana, przypada na okres zimowy od grudnia 
do lutego, a zejście do bram Parku odbywa się najkrótszą trasą do Naro Moru. Pamiętaj, że oba szczyty wymagają dużej 
sprawności fizycznej. Jeżeli nie jesteś doświadczonym i samodzielnym wspinaczem, a chcesz zdobyć którąkolwiek z gór, masz 
możliwość wynajęcia przewodnika wspinaczkowego, który zadba o twoje bezpieczeństwo i zwiększy szansę osiągnięcia celu. 
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Potencjalny program:

Dzień 1. Nairobi – Nanyuki.
Lądow anie na lotnisku Jomo Kenyatta w  Nairobi. Przejazd z Nairobi do Nanyuki.

Dzień 2. Nanyuki - Sirimon Park Gate - Old Moses Camp
Nairobi – Nanyuki Po śniadaniu przejazd do Sirimon Park Gate (2660m). Z bramy Parku, rozpoczynamy trekking, który biegnie przez w spaniały 
górski las bambusow y i olbrzymie w rzosow iska do Old Moses Camp (3300m), 9 km.

Dzień 3. Old Moses Camp - Shipton Camp (4236m)
Startujemy z Old Moses Camp i przez dolinę Mackinders dochodzimy do Shipton Camp, usytuow anego pod w ysokimi szczytami i lodow cem. Około 
6-7 godzin marszu.

DLA MNIEJ DOŚWIADCZONYCH - TREKKING - WEJŚCIE NA PUNKT LENANA (4985m)
Dzień 4. Shipton Camp (4236m) - Mackinder Camp (4200m)
Dla lepszej aklimatyzacji możemy w ybrać się na trekking dokoła szczytu. Najpierw  przez Hausberg Col na 4591m, a następnie do Hausberg Tarns. 
Następnie kierujemy się na Nanyuki i mijamy dw a staw y górskie, by z pow rotem dojść do Camp Mackinder po południow o-zachodniej stronie 
szczytu (4200 m).

Dzień 5. Mackinder's Camp (4200m) - Austrian Hut (4790m) - Lenana Point (4985 m) -Shipton Camp (4236m)
Kontynuujemy naszą w ędrów kę do góry (Austrian Hut). Z tego punktu robimy krótkie przejście na w zniesienie Lenana, które w chodzi w  skład 
masyw u Mount Kenii. Ze szczytu prosto w  dół w  zależności od sezonu, po płn.-zach. stronie, dochodzimy do obozu Shipton Camp lub płd.-zach. 
do Mackinder Camp. 

DLA DOŚWIADCZONYCH - WSPINACZKA NA GŁÓWNY WIERZCHOŁEK - BATIAN (5199m) 
(ZALECANE TERMINY OD LIPCA DO WRZEŚNIA)

Dzień 4. Shipton - Batian - Shipton
Począw szy od w czesnych godzin, zw ykle między 4 a 5 rano, rozpoczynamy w spinaczkę przez North Face (północną ścianą), która trw a cały 
dzień. Po zdobyciu szczytu schodzimy tą samą drogą do Shipton Camp.

Dzień 5. Dzień rezerwowy
Dodatkow y dzień na w ypadek złej pogody lub ew entualna szansa na zdobycie szczytu dla tych, którym nie pow iodło się dzień w cześniej. Tego 
samego dnia grupa trekkingow a schodzi ze szczytu Lenana i dołącza do nas w  Shipton Camp.

Dzień 6. Shipton Camp – Mount Meru Bandas (brama Parku Chogoria)
(ok. 3000m , 6 godzin, 14km )
Wędrów ka biegnie przez staw y górskie, u podnóża pięknych skalnych ścian gór Kenii. Tracąc w ysokość w chodzimy w  w ysokie w rzosow iska, a 
następnie w  pas lasu bambusow ego, który otacza Mount Kenię. Po drodze zatrzymujemy się w  lodżach z ciepłym prysznicem, łóżkami z pościelą i 
kocami. Różnorodność środow iska naturalnego w  miejscu noclegu daje nam mozliw ość zobaczenia baw ołów , kozłów , antylop czy małp. Przy 
odrobinie szczęścia można spotkać słonia. Wieczorem istnieje możliw ość zorganizow ania krótkiej w ycieczki z naszymi kenijskimi przew odnikami w  
poszukiw aniu dodatkow ej f lory i fauny, połączonej ze zw iedzaniem najbliższej okolicy.

Dzień 7. Bandas Chogoria – Chogoria – Nairobi
Przejazd jeepami do Chogorii (w  razie złego stanu drogi-błoto, schodzimy 2 godziny do w ycinki lasu, gdzie czeka transport), a następnie 4 godziny 
do Nairobi.

DLA DOŚWIADCZONYCH – WSPINACZKA NA NELION (5188M) 
(ZALECANE TERMINY OD STYCZNIA DO MARCA)

Dzień 4. Shipton Camp (4236m) – Austrian Hut (4780m)
Z Shipton idziemy do Austrian Hut, z którego następnego dnia rano w yruszamy na szczyt Neliona.

Dzień 5. Austrian Hut – Nelion – Mackinder Camp
Po zdobyciu szczytu w  miarę możliw ości zejście do Mackinder Camp. Grupa trekingow a dołącza do nas po zdobyciu Punktu Lenana.

Dzień 6. Dzień rezerwowy
Dodatkow y dzień na w ypadek złej pogody, lub ew entualna szansa na zdobycie szczytu dla tych, którym nie pow iodło się dzień w cześniej.

Dzień 7. Zejście do bramy Parku i przejazd do Naro Moru
Dzień 8 – 9. Safari w Samburu National Park
Rezerw at leży na północ od rów nika i zamieszkują go w aleczni Masajow ie Samburu, o których zrobiło się głośno po publikacji książki 'Biała 
Masajka'. Na safari Samburu spotkasz unikalne i dziko żyjące zebry Grevy’ego, żyrafy siatkow e i somalijskie strusie o niebieskich szyjach, a także 
między innymi słonie, antylopy i liczne drapieżniki jak lw y, gepardy i lamparty.

Dzień 10 – 11. Jezioro Naivasha
Zabierzemy Cię na rejs łódką po najw iększym słodkow odnym jeziorze w  kenijskiej części Wielkiej Doliny Ryftow ej i na jedną z w ycieczek: na 
w yspę Crescent lub do Parku Narodow ego Hell̀ s Gate.

Dzień 12. Powrót do Nairobi i przelot do Polski
Przejazd do Nairobi i przelot do kraju.

Opcjonalnie:  Możliwość skrócenia pobytu i powrót zaraz po zdobyciu Mount Kenii po 8 dniach od wylotu, albo 
dołączenie do wyprawy na KILIMANJARO!

MOUNT KENIA  –  PROGRAM
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DODATKOWE INFORMACJE  – zdrowie i szczepienia

Przed wyprawą warto poinformować swojego 
lekarza pierwszego kontaktu o zamiarze 
wyjazdu, gdyż będzie najlepiej zorientowany 
jakie szczepienia już mamy za sobą a jakie 
warto wziąć pod rozwagę, nie powinien 
również unikać wypisania recept na leki o 
charakterze zapobiegawczym.

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA dla 
wyjeżdzających do Kenii i Tanzanii:

- żółta febra (żółta gorączka)

ZALECANE SZCZEPIENIA:

- tężec i błonica
- WZW A i B (żółtaczka)
- polio
- dur brzuszny

Szczepień dokonują wszystkie Wojewódzkie 
Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne.

Podróże do egzotycznych krajów niosą ze sobą ryzyko choroby, zranienia 
lub nawet utraty życia!

Trzeba zawsze pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Procedurę szczepień należy rozpocząć na minimum trzy tygodnie przed zamierzonym wyjazdem. 
Odporność na żółtą febrę uzyskuje się po upływie przynajmniej 10 dni od daty szczepienia. Odrębna sprawa to 
profilaktyka przeciwko malarii. W rejonie Kilimanjaro nie ma prawie żadnego zagrożenia malarią. Szacuje się, 
że komary nie występują powyżej 1800 metrów. Większe ryzyko jest natomiast podczas safari.
Nie istnieje w 100% skuteczna i jedna metoda przeciw malarii. Na rynku 
dostępnych jest kilka marek produkujących leki przeciwmalaryczne
o bardzo zróżnicowanych cenach. Przed zakupem przewidując
długość pobytu w krajach zagrożonych należy pamiętać,
że zażywanie leku rozpoczyna się czasem na kilka
tygodni przed wyprawą I kontynuuje jeszcze długo
po powrocie. Dalsze, szczegółowe informacje
na temat niezbędnego rodzaju ubezpieczenia
oraz szczepień ochronnych wszyscy
uczestnicy uzyskają od organizatorów
po przystąpieniu do wyprawy.
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NIEZBĘDNY:                                                     

  1.  mocne, ciepłe buty trekkingowe powyżej kostki
  2.  bielizna oddychająca (slipy, koszulki z krótkim i długim rękawem)
  3.  ciepłe skarpety w góry – 2-3 pary
  4.  skarpety przeciwpotne
  5.  spodnie stretch lub z cienkiego polaru (leginsy)
  6.  spodnie z grubszego polaru (np. 200)
  7.  spodnie przeciwdeszczowe z membraną GORE-TEX
  8.  polar cienki (np. 50 – 100)
  9.  polar gruby (np. 200)
10.  kurtka z membraną przeciwdeszczowa GORE-TEX
11. dwie pary rękawic polarowych cienkich
12. rękawice grube wiatroszczelne np. GORE-TEX
13. czapka (najlepiej z polarem lub windstopperem)
14. ochrona głowy przed słońcem (np. 'kapelusz'  z                                      
       okrągłym rondem)
15. plecak podręczny (ok. 30-40 litrów)
16. plecak min. 60 litrów (na Mt.Kenię noszony przez tragarzy)
17. śpiwór komfort min od -5ºC do -15ºC (najlepiej puchowy)
18. stuptuty
19. kije trekkingowe (można wypożyczyć - 40 zł)
20. uprząż wspinaczkowa, 2 taśmy ok. 50 cm
21. jumar (połanieta), 2 karabinki zakręcane I 2 karabinki zwykłe, 
22. raki dopasowane do butów (można wypożyczyć - 100 zł)
23. karimata lub materac samopompujący (thermarest)
24. okulary słoneczne z mocnym filtrem najlepiej lodowcowe                    
       (np. julbo, uwex)
25. latarka czołowa (czołówka), zapasowe baterie
26. termos (0,7L – 1L)
27. krem i pomadka do ust z dużym filtrem UV (30-50)
28. leki (aspiryna, apteczka osobista)
29. przybory toaletowe
30. plastry przeciw otarciom
31. multiwitaminy do rozpuszczania w wodzie
32. komplet odzieży letniej (na polskie wakacje w lipcu!)
       Zalecane: cienkie bojówki lub spodnie typu safari z odpinanymi        
       nogawkami
33. strój kąpielowy
34. sandały
35. inne obuwie lekkie
36. dwa zdjęcia paszportowe
37. żółta książeczka WHO potwierdzająca odbyte szczepienia

WIZA:____________________       
.

Wszystkie formalności wizowe 
załatwiamy na miejscu po dotarciu na 
lotnisko w Nairobi.

                                                               

Wszelkie pytania prosimy kierować   
             do organizatorów na:
             info@4challenge.org

SPODNIE:
nieprzemakalne
wykonane z membrany 
np. AQUA-TEX czy 
GORE-TEX

POLAR:
przydatny w czasie 
zimnych nocy czy 
ataku szczytowego

KURTKA:
typu WIND-spoper
czy SOFT-shell 
oddychająca i odporna 
na wiatr 

BUTY:
wysokogórskie, 
ocieplane, oddychające,
i nieprzemakalne.
Usztywniające kostkę i 
przede wszystkim wygodne!

DUŻY PLECAK:
nieprzemakalny i pełen 
przydatnych kieszonek i 
mocowań na czekan, raki i 
karimatę. Bardzo wygodny!

DODATKOWY:                             

38. maska przeciwpyłowa (pustynia)
39. ręcznik szybkoschnący
40. zapasowe okulary słoneczne
41. ogrzewacze chemiczne
42. duża torba z zamkiem do przechowywania    
    depozytu w hotelu

EKWIPUNEK  – MOUNT KENIA
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PRZEPISY WIZOWE:           

Wiza jest wymagana.
Do Tanzanii i Kenii kosztuje 
po 50 USD każda, otrzymuje 
się ją na granicy. Wiza jest 
ważna przez 3 miesiące.

INFORMACJE DODATKOWE

PASZPORT:                   

Powinien być ważny przez jeszcze 
co najmniej 6 miesięcy od 
planowanej daty wyjazdu z Tanzanii.

CZAS:                    

W Tanzanii obowiązuje 
czas Greenwich plus 3 
godziny oraz plus 2 
godziny w okresie 
naszego czasu zimowego.

PIENIĄDZE:                            

Wymienialna jest w zasadzie każda waluta twarda, 
najlepiej mieć dolary, potem Euro (w tej kolejności). 
Dolary muszą być tzw. nowe tzn. z „dużymi głowami 
prezydentów” wydane od roku 2001. Stare banknoty 
(z małymi głowami), generalnie w ogóle nie są 
przyjmowane we Wschodniej Afryce. Karty 
kredytowe działają wszędzie w dużych miastach, nie 
ma problemu także z bankomatami.

 

ELEKTRYCZNOŚĆ:           

Napięcie wynosi 220V; duże wahania napięcia i 
częste przerwy w dostawie prądu to norma; 
lepsze hotele mają generatory. Gniazdka są 
najczęściej typu angielskiego (konieczna 
przejściówka).

ZASIĘG TELEFONII KOMÓRKOWEJ: 
Osiągalny niemal wszędzie, również na stokach 
Kilimanjaro  i Mt. Kenii  z tą różnicą, że nie ma 
możliwości wysyłania zdjęć w formie MMS'ów. 
Okresowo zdarzają się przerwy w dostępie do sieci 
spowodowane np. konfliktem pomiędzy rządami 
afrykańskich krajów, a operatorami sieci.
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ATRAKCJE DODATKOWE - KENIA i KILIMANJARO (5895m) 

KILIMANJARO                                              

W 2007 roku poprow adziliśmy m edialną w ypraw ę na 
Kilimanjaro z udziałem fotografów  i dziennikarzy - 
Bergson Men'sHealth Kilimanjaro 2007 Expedition, 
zakończoną sukcesem. 
Bazując na naszym dośw iadczeniu i zaufaniu 
zdobytym  w  mediach stw orzyliśmy w łasny program 
um ożliw iający zdobycie dw óch najw yższycch 
szczytów  Afryki: Mount Kenii i Kilimanjaro. 

Dołącz do w ypraw y na Kilimanjaro (5895m ) i zdobądź 
najw yższy szczyt kontynentu afrykańskiego!
Po  zakończonej w ypraw ie na Mount Kenię dajemy Ci 
możliw ość uczestnictw a w  fascynującej podróży do 
Tanzanii i zdobycie  najw yższej góry Czarnego Lądu. 
Kilimanjaro nie jest trudne do zdobycia, a dobra 
aklim atyzacja i przygotow anie kondycyjne nabyte na 
Mount Kenii,  daje pełny kom fort osiągnięcia 
sukcesu!

KENIA SAFARI – SAMBURU         
Rezerw at Narodow y Sam buru położony jest nad rów nikiem  
około 120km  na północ od Mt.Kenii na brzegach rzeki Ew aso 
Nyiro. Na brzegach rzeki rosną gaje palm ow e i drzew a. 
Samburu zajm uje pow ierzchnię 165 km². Rezerw at słynie z 
rzadkich gatunków  zw ierząt, które można znaleźć tylko w  
tym  parku. Położony jest z dala od cyw ilizacji i ze w zględu na 
dostęp do rzeki oraz cień przyrzecznych drzew , przyciąga 
w iele zw ierząt.
W Samburu spotkasz między innym i lw y, lam party, gepardy, 
słonie, baw oły, hipopotamy, zebry, żyrafy, somalijskie 
strusie, gazele, antylopy i w iele innych. 
Rezerw at uw ażany jest przez ornitologów  za raj do 
obserw acji tam tejszych gatunków  ptaków , których w  parku 
jest ponad 350! W Samburu w ystępuje także ogromna 
populacja krokodyli nilow ych. Niew ątpliw ie w spaniałym  
dośw iadczeniem będzie spotkanie u stóp Mount Kenii z 
m asajską ludnością Samburu, o której zrobiło się głośno po 
publikacji bestsellerow ej pow ieści 'Biała Masajka'.

JEZIORO NAIVASHA       
Naivasha – drugie najw iększe i najw yższe 
jezioro Wielkiej Doliny Ryftow ej. 
Położone jest dw ie godziny drogi na 
północny zachód od Nairobi, leży na 
w yokości 1880m , a jego pow ierzchnia 
w ynosi 139km 2. Naivasha jest jeziorem 
słodkow odnym , otoczonym  przez bagna. 
Rejon jeziora jest domem dla w ielu 
dzikich zw ierząt, w ystępuje tam 
niesamow ita różnorodność ptaków  - 
ponad 400 gatunków , duża populacja 
hipopotamów , nosorożce spacerujące 
w zdłuż brzegu, żyrafy w ędrujące w śród 
akacji, baw oły pław iące się w  bagnach, czy 
małpy w ylegujące się na w ierzchołkach 
drzew . A w szystko w  otoczeniu pięknego 
w ulkanicznego  krajobrazu.

4CHALLENGE
KLUB SPORTÓW OUTDOOROWYCH
www.4challenge.org



4CHALLENGE
KLUB SPORTÓW OUTDOOROWYCH
53-601 WROCŁAW ul. Tęczowa 57
tel. 0 507 17 62 85
      0 603 19 66 47
email: info@4challenge.org
WWW.4CHALLENGE.ORG  

TERMINY i KOSZTY

TERMINY:                   

Wybór terminu zależy od 
preferowanej trasy. Najlepszym 
i zalecanym sezonem na 
wejśćie na Batian (najprostszym 
wariantem przez North Face), 
jest sezon od lipca do września, 
natomiast na Nelion od stycznia 
do marca.

KOSZT OBEJMUJE:                            

- przelot tam i z powrotem
(trasa przelotu jest ustalana tak, by zminimalizow ać koszty a 
jednocześnie nie zmęczyć uczestników )
- opłaty wizowe (~50USD)
- organizację wyprawy
- przewodników górskich na drodze na Punkt Lenana
- wymagany sprzęt wspinaczkowy
- lokalne przejazdy
- przeloty (Polska-Nairobi, Nairobi-Polska)
- lokalne przejazdy
- pozwolenie (permit) na zdobywanie szczytu
- wstęp do Parku Narodowego Mount Kenia
- wszystkie noclegi w hotelach i schroniskach
- wyżywienie – dwa posiłki dziennie
- alpinistyczne ubezpieczenie KL i NNW

 

KOSZTY:                                 
Aktualne ceny są dostępne na 
stronie www.4challenge.org

KOSZT  NIE  OBEJMUJE:                    

- atrakcji dodatkowych nie zawartych w programie 
  (jak również Safari w Samburu i Jeziora Naivasha)
- napiwków i gratyfikacji dla przewodników i tragarzy 
- wydatków własnych
- nadbagażu (zazwyczaj nie płacimy)
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