
KOBIECE 
SAFARI

“Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale chwil, które zapierają dech w piersiach”

Maya Angelou



/ z książki “Mama Busz” Przygody 
przewodniczki w afrykańskich rezerwatach 

przyrody” Doroty Kozarzewskiej/ 

„Moje opowieści o buszu niech będą 
inspiracja dla wszystkich kobiet, które 
pragną zmienić swoje życie. Nie bójcie 
się. Idźcie za marzeniami. Bez względu 
na to, ile macie lat oraz ile błędów za lub 
przed Wami. 
Wędrując, odnajdziecie drogę do domu.”
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“Coś wspaniałego dzieje 
się, gdy kobiety spotykają 
się razem i dzielą swoimi 
doświadczeniami…”

Zapraszamy Cię na safari do Afryki Wschodniej na wyprawę śladami pisarki Karen Blixen, sławnych 
archeologów - Mary oraz Louisa Leakeya, “słoniowych dam” - Cythii Moss oraz Joyce Poole, “ojca 
parku Serengeti” - profesora Bernharda Grzimka, “rodziców” lwicy Elsy - Joy i Georga Adamsonów – 
tych wszystkich, których znamy z książek i umiłowania Afryki. Nie wszyscy z nich się w niej urodzili, 
wszyscy w niej pozostali. 
Będziemy odkrywały dziką, afrykańską przyrodę, jednocześnie szukając drogi do siebie samej…
Ta podróż da Ci tak bardzo potrzebny czas, abyś mogła się naprawdę zrelaksować i zapomnieć o 
wszystkich wymaganiach i presji, które są teraz w Twoim życiu.To będzie twój czas i będziesz mogła 
się skupić na tym, by zadbać o swoje potrzeby - ożywić swój umysł, ciało i duszę.
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W trakcie wędrówek Dorota Kozarzewska 
pokaże Wam swoją Afrykę, którą przemierza 
z nieustającym zachwytem od dwudziestu 
siedmiu lat.

Ania z Izą zaproszą do poruszających 
rozmów na łonie natury i zadbają, by każda z 
uczestniczek otrzymała idealną mieszankę 
relaksu i działania, zdrowia i błogości oraz 
radości nawiązywania nowych przyjaźni z innymi 
kobietami.

Dorota 
Kozarzewska
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W parkach narodowych Tanzanii żyje jedna z największych na świecie populacji dzikich zwierząt.
W Parku Narodowym Serengeti bierze swój początek Wielka Migracja – szacowana na ponad 1 milion 200 
tysięcy sztuk - antylop gnu oraz podążających za nimi haremów zebr Granta.

Nieskończone przestrzenie, pojedyncze “parasole” akacji (Acacia Tortilis) na horyzoncie, a przed nami 
niezliczone stada zmierzające co roku w lipcu i sierpniu w tę samą stronę - kenijskiego rezerwatu Masai 
Mara lub wracające we wrześniu i październiku w stronę Tanzanii. Obserwując je można sobie wyobrazić jak 
wyglądały przestrzenie Wschodniej Afryki ponad 100 lat temu, zanim wkroczyli tutaj ‘wielcy biali myśliwi’, którzy 
wybili podobnie imponujące ilością stada słoni czy nosorożców. 

Widok z krawędzi krateru Ngorongoro należy do jednych z najbardziej niezwykłych w tej części świata, ale 
prawdziwe bogactwo znajdujemy dopiero na jego dnie. Miejsce nazywane Arką Noego czy Ogrodami Edenu, w 
których mieszkają lwy, słonie, bawoły, gazele Thomsona, a przede wszystkim zagrożone wyginięciem czarne 
nosorożce. 

Tanzania to jeden ze wspanialszych krajów afrykańskich, w których pracuję.                                                                                         
Góry, jeziora, otwarte przestrzenie sawanny, śniegi najwyższej góry Afryki, Kilimandżaro, 
zachęcają nieustannie do kolejnych eksploracji tanzańskich terenów.

O TANZANII
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Ziemia tanzańska kryje tajemnice dotyczące naszego 
pochodzenia. Rodzina Leakeyów od trzech pokoleń prowadzi 
wykopaliska we wschodniej Afryce. W wąwozie Olduvai Mary 
i Louis Leakey odnaleźli szczątki  naszych pradziadków z 
rodziny australopiteków.
Ich syn, Richard Leakey, w Koobi Fora w Kenii znalazł 
czaszkę Homo habilis, starszą o 850 tysięcy lat od czaszki 
słynnej etiopskiej Lucy. Do wszystkich tych miejsc - 
ciekawych wykopalisk archeologicznych - zapraszam 
Państwa w trakcie moich wypraw.

Wracając z rezerwatów odwiedzam ludzi, którzy niegdyś 
swobodnie wędrowali po sawannach. Współcześnie 
prowadzą osiadły tryb życia. Czas spędzony z wojownikami 
plemienia Masai na długo pozostaje w pamięci. Dumne 
plemię Hadze kryjące się w górach okalających jezioro Eyasi 
próbuje żyć w zgodzie z naturą, pomimo zmian jakie niesie 
za sobą gwałtownie rozwijająca się opodal cywilizacja.

Z Dar El Salaam - dawnej wioski rybackiej, teraz ważnego 
portu i centrum handlowego, już niedaleko do fascynującego 
Kamiennego Miasta na wyspie Zanzibar, do sąsiadujących z 
nim Pemby i Mafii. 

Zanzibar/Unguja - raj dla tych, którzy pragną odpoczynku 
pod palmami na pięknych plażach. Odwiedzenie “wyspy 
przypraw” na pewno doda smaku naszej wędrówce i pozwoli 
odpocząć po trudach safari.
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Dzień 01 WARSZAWA / KILIMANDŻARO 

RIVERTREES LODGE / pokoje dwuosobowe (posiłki na pokładach samolotów)                                                      
www.rivertrees.com

Przyjemny lodge położony w tropikalnym ogrodzie. Zakwaterowanie w pokojach z łazienkami.  
Na terenie lodge’u bar, restauracja, basen. Lodge położony poza miastem, w najbliższej 
odległości od lotniska.       
 

Dzienny przelot z Europy via Amsterdam do Aruszy (lotnisko Kilimandżaro)                                         
Na lotnisku przejście przez odprawę paszportową i celną – wymiana promes na wizy.
Spotkanie z polską przewodniczką na lotnisku.

Transfer do hotelu i odpoczynek. (40 km. asfaltem)

Zakwaterowanie:

PROGRAM WYPRAWY
UWAGA – przelot realizowany KLM (21 czerwca lot dzienny)  
lub Ethiopian Airlines (20/21 czerwca loty nocne)
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Lunch piknikowy.

Odwiedziny na polskim cmentarzu w Tengeru – 
w latach 1942-1952 mieszkało tam około 5000 
Polaków. Przybyli tutaj na brytyjskich statkach -  w 
trakcie II wojny światowej byli przerzucani morzem 
z Persji do Afryki i Azji. Głównie kobiety z dziećmi 
i sieroty z kresowych wywózek na Syberię i do 
Kazachstanu dotarły do 22 obozów we wschodniej i 
południowej Afryce. Tengeru było drugą największą 
kolonią Polaków w Afryce.

Powrót do hotelu. 

Popołudnie przeznaczone na warsztat podczas 
którego poznamy się bliżej.

Wspólna kolacja.

W parku Arusha – oglądanie z samochodu krateru 
Ngurdoto, jezior Momela i Mt Meru (4566 mnpm) – druga 
góra Tanzanii po Kilimandżaro. W parku żyje unikalna 
małpa – kolobus / gereza czarno biała, duża populacja 
żyraf masajskich, śniadych kobów, słonie. 

Dzień 02 Park narodowy ARUSZA & cmentarz Tengeru

Po śniadaniu przejazd do parku narodowego Arusha.                                                                                                                             
Do dyspozycji Gościń tzw. długie land cruisery 4x4WD z otwieranymi dachami – każde miejsce przy oknie. 
Obserwacje zwierząt z samochodu. 

RIVERTREES LODGE / pokoje dwuosobowe (śniadanie, lunch piknikowy, kolacja)                                                      
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Lunch piknikowy.  
Wizyta w Olduvai - muzeum wykopalisk, gdzie prowadziło prace słynne małżeństwo archeologów – Mary i Louis 
Leakey. 

Leakey’owie odnaleźli tam szczątki naszego przodka, ich syn Richard Leakey wsławił się kilkadziesiąt lat później 
bardziej spektakularnymi odkryciami nad jeziorem Turkana w Koobi Fora.
Rodzina związana z Afryką: Louis wychował panie zajmujące się gorylami – Dian Fossey, szympansami – Jane Goodal 
i orangutanami – Birkute Galdikas; jego syn - Richard - opiekował się projektem słoni afrykańskich prowadzonym 
przez Cyntię Moss i Joyce Poole w parku Amboseli, a jako szef Kenijskich Parków Narodowych (Kenya Wildlife 
Services) uratował słonie kenijskie od wyginięcia z rąk kłusowników.
Przejazd na północ jedną z piękniejszych, moich zdaniem, dróg w Tanzanii.
Wizyta w wiosce plemienia Maasai.
 
Przejazd na północ – wjazd do parku narodowego Serengeti.
Serengeti  jest jednym z piękniejszych parków w Afryce; charakteryzuje się różnorodnym krajobrazem: bezkresne trawiaste 
przestrzenie, sawanna z drzewami akacji, pagórki i góry. Miejsce, które słynie z nadzwyczajnej koncentracji zwierząt – ponad 1 
milion antylop gnu i innych towarzyszących im gatunków przez cały rok przemierza tysiące kilometrów między Serengeti i Masai 
Mara w poszukiwaniu nowych pastwisk i źródeł wody. Nazwa Serengeti pochodzi od słowa „Siringet”, które w języku plemienia 
Maasai oznacza niekończącą się przestrzeń. 

Dojazd do obozu położonego w centralnej części parku narodowego. Kolacja i odpoczynek.

Krater nazywany jest ósmym cudem świata. Ngorongoro znajduje się w Wielkim Rowie Tektonicznym i zachwyca otwartymi 
przestrzeniami. Dno krateru obejmuje obszar 265 km2, jest domem dla około 30 000 zwierząt teoretycznie nie mogących się z 
niego wydostać. Zamieszkują go słonie, bawoły, gepardy, gazele Granta i Thompsona oraz chronione nosorożce.

Dzień 03 ARUSZA / kaldera NGORONGORO - park narodowy SERENGETI dolina SERONERY

O świcie pobudka! Śniadaniowe paczki do samochodu i przejazd w kierunku lotniska lokalnego w Arushy.
Przelot awionetką w okolice parku narodowego Manyara 07:45-08:10. Lot trwa 25 minut i dzielimy go z innymi 
Gośćmi. Spotkanie z lokalnymi kierowcami na lądowisku. Do dyspozycji Gościń land cruisery 4x4WD. 
Samochody serwisowane, z otwieranymi dachami i komunikacją radiową.Wjazd na teren Obszaru Chronionego 
Ngorongoro. 

Przejazd do krateru Ngorongoro. Zjazd na dół i obserwacja zwierząt na dole – do 3 godzin łącznie.

Zakwaterowanie w tradycyjnym obozie namiotowym. Pokoje z łazienkami. W środku sawanny, bez ogrodzenia.

SERENGETI KATI KATI TENTED CAMP / namiot-pokój dwuosobowy (śniadanie, lunch, kolacja) 
www.twctanzania.com/accomodation/kati-kati-tented-camp 
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O świcie kawa i herbatniki.
Wyjazd na tropienie w sercu Serengeti – dolinie rzeki Seronera.
Dolina Serondera w parku słynie z obecności lwów i lampartów.
   

Powrót do obozu na późne śniadanie. 
Sjesta. Lunch. 
Popołudnie przeznaczone na warsztat
Kolacja i odpoczynek w obozie.

Zakwaterowanie:

Dzień 04 SERENGETI dolina SERONERY

SERENGETI KATI KATI TENTED CAMP / namiot-pokój dwuosobowy (śniadanie, lunch, kolacja)  
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Koszt 630 USD/osoby zawiera godzinny lot balonem, szampan oraz smaczne śniadanie w środku sawanny.

Dzień 05  park narodowy SERENGETI dolina SERONERY

UWAGA – możliwość fakultatywnego uczestniczenia w locie balonem nad Serengeti Seronera.

Te z Pań, które nie polecą balonem, wyjadą pod opieką przewodniczki z obozu z bagażami, potropimy zwierzaki w 
okolicy obozu. 

Wspólny przejazd na północny-zachód, gdzie w czerwcu ciągną z południa, z Obszaru Chronionego Ngorongoro stada 
Wielkiej Migracji.

Tropienie w drodze do obozu. Lunch piknikowy.

Zakwaterowanie w obozie. Kolacja i odpoczynek.

Zakwaterowanie:

Bardzo przyjemny lodge położony na trasie przejścia stad w czerwcu-lipcu. Goście mieszkają w 15 namiotach o 
kamiennych podstawach, fajnie urządzonych. Wewnętrzne łazienki i zewnętrzne prysznice. Sala jadalna, basen, bar.

SERENGETI SIMBA LODGE / namiot-pokój 
dwuosobowy (śniadanie, lunch piknikowy, kolacja) 
www.simbaportfolio.com/serengetisimbalodge
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Dzień 06 SERENGETI rzeka GRUMETI IKOMA /północna część parku                                                                                                        

Po wczesnym śniadaniu tropienie stad Wielkiej Migracji gnu z towarzyszącymi jej zeberkami, antylopami 
Thomsona i Granta, a nawet potężnymi elandami.
Poprzedniego wieczoru będziemy się na miejscu dowiadywać od naszych kolegów, gdzie znajdują się stada 
Wielkiej Migracji. Może się zdarzyć, że zwierzęta będą w zupełnie innym miejscu niż zazwyczaj o tej porze 
roku 
   
Może być również tak, że stad nie będzie tam, gdzie można dojechać samochodem (możemy się poruszać 
jedynie po drogach) – skupimy się wtedy na tropieniu lampartów, gepardów i wszelkich innych cudach 
przyrody tanzańskiej. 
                                                                                                                                                                                                                          
Przewodniczka będzie o tym decydować na miejscu, ustalając gdzie dokładnie przemieszczają się stada.

Popołudnie przeznaczone na warsztat.

Zakwaterowanie:
 

SERENGETI SIMBA LODGE / namiot-pokój dwuosobowy (śniadanie, lunch/być może piknikowy, kolacja)   
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Po wczesnym śniadaniu transfer na lądowisko. Pożegnanie z lokalnymi kierowcami.

Przelot na Zanzibar lokalnymi liniami lotniczymi - awionetki. Przelot trwa 3-4 godziny (10:15-13:00 lub 10:15 – 14:20) 
w zależności od międzylądowań. W trakcie międzylądowań możliwość korzystania z toalet.

Lunch piknikowy. 

Na Zanzibarze transfer do willi. Odpoczynek!

Kolacja we własnym zakresie.

Zakwaterowanie:  

Dzień 07 SERENGETI rzeka GRUMETI IKOMA / ZANZIBAR /przelot na Zanzibar

Bardzo ładne apartamenty z basenem w pierwszej linii od 
oceanu. Living, 2 sypialnie. Klimatyzacja.

Jambiani Villas / wille trzyosobowe (śniadanie, lunch 
piknikowy, pozostałe posiłki we własnym zakresie)  
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Dzień 08 & dzień 09 

Śniadania.
Odpoczynek. 
29.06 wykonamy test PCR w pobliskiej klinice (koszt 
100 USD/osoby – ja  wszystkie Panie zarejestruję z 
wyprzedzeniem). 

Popołudnia przeznaczone na warsztaty. 
 
Kolacja we własnym zakresie

Zakwaterowanie:
 

Jambiani Villas / wille trzyosobowe (śniadania, pozostałe posiłki we własnym zakresie)  
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Odbiór testów PCR.

Po śniadaniu przejazd do Kamiennego Miasta. Zwiedzanie. Lunch w cenie.

Transfer na lotnisko. Przelot z Zanzibaru via Amsterdam liniami KLM lub AIR FRANCE via Nairobi lub Dar Es Saalam – 
wylot ok: 19:30; przylot do Warszawy o 11:40 dnia kolejnego.

Przylot do Warszawy. (posiłki na pokładach samolotów)

Dzień 10 ZANZIBAR/wylot do EUROPY 

Dzień 11 – 01 lipca 2022 - WARSZAWA

Po podpisaniu z Paniami umowy, będę potwierdzać ostatecznie wszystkie obozy/lodge.                                                       

Jeżeli z jakiegoś powodu nie będziemy mogli potwierdzić rezerwacji w którymś z miejsc, zostaniecie Panie 
niezwłocznie o tym powiadomione i przedstawię alternatywne zakwaterowanie w tej samej cenie lub zmienię 
kolejność realizacji trasy.
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Wszystkie jesteśmy doświadczonymi profesjonalistkami o wielkim sercu, które pracują jako coachki i przewodniczki. Jesteśmy 
w stanie nie tylko zapewnić naszym gościom najwyższą jakość opieki i rozwoju, ale także ułatwić im dogłębne i intymne 
doświadczenia podróżnicze, o których większość codziennych turystów nigdy by sobie nie pomyślała.

Warszawianka z rodzinną domieszką Kresów. Pasjonatka przyrody 
afrykańskiej. W 1996 roku jako pierwsza Polka ukończyła szkołę 
przewodników po buszu w Republice Południowej Afryki. Prowadzi 
biuro wypraw MOREMI AFRICA, zabierając Gości na safari “szyte na 
miarę”.

Autorka kilku wystaw fotograficznych. Dziewięć lat żyła  
na tropikalnej wyspie Zanzibar. Czas dzieli między ukochaną 
Warszawę, górskie szlaki oraz podglądanie życia zwierząt w krajach 
Wschodniej, Zachodniej i Południowej Afryki. Autorka książki 
„MAMA BUSZ: Przygody przewodniczki w afrykańskich rezerwatach 
przyrody“

Certyfikowana trenerka rozwoju osobistego, coach mocnych stron 
oraz współtwórczyni Femicoaching.

Pracując z kobietami dzieli się swoją siłą, pasją i inspiracją. Wspiera 
w odkrywaniu talentów i przekuwaniu ich w mocne strony,  
bo wierzy, że to droga do satysfakcjonującego życia w zgodzie  
ze sobą. Organizując kobiece wyprawy łączy swoje dwie pasje-pracę 
rozwojową z podróżami. 

Rolą Ani na wyjeździe jest zadbanie o bezpieczną, pełną empatii 
i szacunku przestrzeń do rozmowy, poznawania siebie i rozwoju 
podczas warsztatów.

Będzie towarzyszką nie tylko w odkrywaniu uroków Tanzanii 
i Zanzibaru, ale także w podróży rozwojowej uczestniczek.

Dorota Ania

NASZ ZESPÓŁ:
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Amerykanka z polskimi korzeniami, obecnie mieszka w Polsce  
i pracuje jako life i executive team coach oraz podcaster.   
Po długiej karierze w międzynarodowej rekrutacji, postanowiła 
skupić się na tym, co kocha najbardziej - pomaganiu innym  
w dostrzeganiu radości i śmiechu w życiu.  

Obecnie prowadzi komediowy podcast samopomocowy 
i moderuje grupowe treningi komunikacji. Ma narzeczonego,  
nie ma dzieci, ale ma plany na późniejsze macierzyństwo, a w 
wolnym czasie pracuje z osobami uzależnionymi, pomagając 
im zmienić swoje życie.

Izabela Kawczynski 
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Tanzania i Zanzibar
WYPRAWA  ROZWOJOWA  DLA KOBIET

Cena safari zawiera:
• przelot z Aruszy do Manyara/Ngorongoro awionetką, 
• transfery w dniu 01 & 02,
• wynajem land cruiserów do transferów, na safari w Aruszy i na safari na północy,
• zwiedzanie wg programu,
• wstępy do parków narodowych, obszaru chronionego Ngorongoro, 
• wyżywienie wg programu,
• zakwaterowanie w lodgach i obozach namiotowych wg programu w pokojach/namiotach dwuosobowych z 

łazienkami wg opisu w programie,
• ubezpieczenie podstawowe KL, NNW & bagaż,
• opiekę A.Boroszko  i Izy Kawczyński oraz polskiej przewodniczki i anglojęzycznych, lokalnych kierowców w 

trakcie safari,
• transport serwisowanymi samochodami 4x4 WD (Toyota Land cruiser) z otwieranymi dachami,
• 1 litr wody/osobę/dzień w trakcie całego safari,
• przelot z Serengeti Grumeti Ikoma na Zanzibar lokalnymi liniami awionetką,
• transfer z lotniska do hotelu na wyspie i z powrotem,
• 3 noclegi w luksusowych willach (3 osoby w willi) ze śniadaniami,
• wycieczka historyczna w Kamiennym Mieście z lunchem w dniu wylotu.

Cena safari nie zawiera:   
• biletów lotniczych na całej trasie i opłat lotniskowych/cena wskazana powyżej,
• wizy wjazdowej do Tanzanii – 1 x 50 USD/osoby,
• wizyty w wiosce masajskiej – 60 USD/samochód,
• wizyty na wykopaliskach Olduvai – 15 USD/osoby,
• atrakcji dodatkowych – lot balonem nad Serengeti – 630 USD/osoby,
• kosztów zakupu napojów bez- i alkoholowych,
• kosztów szczepień oraz testu COVID (100 USD/osoby),
• napiwków dla obsługi. 

Termin: 20 lub 21 czerwca – 1 lipca 2022

12 osób / 2 land cruisery lub  18 osób / 3 land cruisery pod opieką polskiej przewodniczki biura wypraw 
Moremi Africa oraz lokalnych, anglojęzycznych kierowców  

Bilety międzykontynentalne KLM/AIR FRANCE lub ETHIOPIAN AIRLINES: 
Przelot Warszawa – Amsterdam – Kilimandżaro – Zanzibar – Nairobi/Dar Es Saalam - Amsterdam - 
Warszawa – w zależności od terminu wykupu biletów – około 4.700 PLN/osoby w klasie ekonomicznej.

Koszty safari TANZANIA PÓŁNOCNA przy udziale przewodniczki polskojęzycznej oraz lokalnego, 
anglojęzycznego kierowcy w trakcie safari:                           
12 uczestniczek – 5180 USD / od osoby w pokoju dwuosobowym 
18 uczestniczek – 5100 USD / od osoby w pokoju dwuosobowym
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UWAGI OGÓLNE:
Wizy: Wizę otrzymacie Panie na lotnisku – koszt 50 USD.

COVID-19: Tanzania wymaga (na dziś – 11.02.2022) przedstawianie testu RT-PCR wykonanego na 72 godziny 
przed lądowaniem w Afryce. Po przylocie Gościnie wypełniają formularz dotyczący zdrowia i miejsc pobytu oraz 
jest im mierzona temperatura. Jeżeli występują symptomy wirusa, Goście są kierowani na przymusową 14-dniową 
kwarantannę na własny koszt. Na 72 godziny przed wylotem robimy również test PCR (100 USD/osoby) – odbiór 
wyników w dniu wylotu.

Bilety lotnicze: Kupujecie Panie same lub ja w Waszym imieniu (regularne linie lotnicze, nie czartery). Przylot 
na kontynent na lotnisko Kilimandżaro w Tanzanii lądowej i wylot z Zanzibaru. Na oba lotniska kursuje KLM oraz 
ETHIOPIAN AIRLINES.

Malaria: rekomendowane środki anty-malaryczne.

Inne szczepienia: rekomendowane - żółta febra, żółtaczka typu A i B, tężec z błonicą, polio, dur brzuszny. 
Szczepienie na żółta febrę obowiązkowe, o ile przybywacie z terenów, na których występuje. Konsultacje i 
szczepienia w poradniach chorób tropikalnych oraz w stacjach epidemiologicznych w całym kraju. 

Woda: należy pić i myć zęby wodą butelkowaną lub filtrowaną.         

Klimat: czerwiec to nasza afrykańska jesień, po długiej porze deszczowej. Temperatury w Serengeti w dzień 25 C/w 
nocy 17 C, Ngorongoro chłodniejsze zawsze – położone wyżej. Zanzibar w czerwcu – zaczyna się zima tzn. 25-27 C 😊

Bezpieczeństwo: trasa turystycznie uznana za bezpieczną. Bezwzględnie należy przestrzegać poleceń przewodnika.   

Zakwaterowanie: w klasycznych lodgach oraz obozach namiotowych. Miejsca ładne, czyste i sprawdzone przez 
przewodniczkę. Na wyspie w pięknych willach 3-osobowych położonych nad samym oceanem.

Zasięg komórkowy: na całej trasie.

Transfery: Na safari – land cruiser 4x4WD z podnoszonym dachem na trasie 
safari. Dla 12 uczestniczek będziemy miały 2 samochody, a dla 18 – 3 auta.                                                                                                                                            
Przelot z Aruszy do Serengeti oraz z Aruszy na Zanzibar odbędzie się awionetkami. Bagaż musi być zapakowany  
w miękką torbę, o maksymalnej wadze 15 kg/osobę+ 7 kg podręcznego.

Walizki nie będą przyjmowane na pokład awionetek (nie mieszczą się do schowków na bagaż). 

19



ORGANIZACJA I REZERWACJE:

ZAPISY:

Ania Boroszko
+48602693264
ania@femicoaching.pl

Dorota Kozarzewska
+48691381858
dorota@moremiafrica.com.pl
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BIURO WYPRAW MOREMI AFRICA 

NIP: 521-220-57-55
REGON: 015274480

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Warszawskiego: 
675

Ubezpieczenie na rzecz podróżnych w związku z 
działalnością wykonywaną przez organizatorów 
turystyki: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna 
Insurance Group, umowa nr COR255895 
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