
KILIMANDŽÁRO 5895 m
& MT. MERU A NGORONGORO KRÁTER
Severní Tanzanie nabízí unikátní mix horských a přírodních zajímavos� Afriky. Najdeme zde samozřejmě 
nejvyšší vrchol Afriky, zaledněné Kilimandáro vysoké 5895 m, sousední sopku Meru 4566 m vysokou a 
opodál oblast zvanou Crater highlands. Ta je důstojným protějškem atrak�vního Kilimandžára, protoe 
nabízí ak�vní vulkýány, vodopády, gejzíry, zásaditá jezera plná plameňáků a hlavně kráter Ngorongroro 
napěchovaý divokou zvěří. Nesmíme zapomenout ani na kolébku lidstva - Olduvajskou rokli s muzeem 
nálezů prvních hominidů. Nesmírně poutavý program lze zvládnout za 16 dní, což znamená 2 týdny 
dovolené, jak se nám už mnohokráte v Africe osvědčilo. Zvolená Umbwe trasa na Kilimandžáro umožňuje 
překrásné pohledy do ledovcových jižních srázů hory a není to najčastěji chozená (rozuměj přelidněná) 
trasa. 

Přidejte se i vy a zažijte dovolenou svého života. 

24. ledna – 8. února 2015

17 900 Kč plus letenka (19 250 Kč) plus platby za NP a permity (viz dále), odhadovaná celková maximální 
cena 79 500 Kč / není nutné absolvovat všechny ak�vity 

UPOZORNĚNÍ

Horské ak�vity a horolezectví jsou rizikové sporty s rizikem osobního zranění či poškození či ztráty majetku. 
Účastníci si toho musí být vědomi a přijmout toto osobní riziko a nést jeho případné následky.
Ačkoliv se CK maximálně snaží vyvarovat se jakýchkoliv změn v programu, tyto nelze u expedičních zájezdů nikdy 
zcela vyloučit. Proto si vyhrazujeme právo opera�vně měnit program na místě dle změn letových řádů, poli�cké 
nestability či přírodních katastrof a vlivů. Je nutné si uvědomit, že jsou věci, které CK nemůže ovlivnit, a proto Vás 
žádáme o pochopení a trpělivost. 



PROGRAM 
1. den odlet z Prahy
2. den přílet na mezinárodní le�ště Kilimanjaro v severní Tanzanii, vyřízení víz, přesun do Moshi na nocleh, odpočinek 
po cestě,  nákup potravin na další dny
3. den přesun do NP Arusha NP (Mount Meru) a výstup pod vedením vůdce z výšky 1500 m do chaty Miriakambe 
2514m, doba chůze cca 5 hodin, projdeme pásmo deštného pralesa, nocleh v chatě 

4. den výstp savanou a afroalpinskou zónou na Saddle hut  (3570m), výstup na nedaleké Malé Meru (3820m), nocleh 
v chatě
5. den výstup sopečnou krajinou na vrchol Meru 4566m, výhled na Kilimandžáro přes dolinu i na sopečné kužely v 
kráteru Meru, sestup na chatu Saddle hut, nocleh v chatě, podle možnos� sestup až dolů (ušetření poplatku za 1 den 
v NP)

6. den  dopolední krátký sestup dolů, přejezd na ubytování do Moshi, odpočinek, příprava na výstup na Kilimandžáro
7. den výjezd k bráně Umbwe 2100 m, výstup pralesem k jeskyni Umbwe, kde se nachází 1. tábor. 2940m, 4-6 hodin 



chůze, nocleh v agenturním stanu, nosiči, kuchař, 3x denně jídlo
8. den výstup do tábora Baranco 3950 m na konci lesa, nocleh v agenturním stanu, nosiči, kuchař, 3x denně jídlo
9. den výstup do kempu Barafo 4600 m, něhem této etapy můžete obdivovat bizarní svět afroalpinské flóry, obří senecie 
a lobelie, které jinde než ve východní Africe neuvidíte, nocleh v agenturním stanu, nosiči, kuchař, 3x denně jídlo
10. den výstup na vrchol střechy Afriky zahájíme po půlnoci, abychom na vrchol došli za svítání a dobré viditelnos� (bez 
mlhy  a oblačnos�), poté sestoupíme zpět na oběd do kempu Barafo a na nocleh do níže položené chaty Mweka na 
trase Mweka (3100 m), nocleh v agenturním stanu, nosiči, kuchař, 3x denně jídlo
11. den sestup k bráně Mweka (3-4 hodiny), odjezd do Moshi, odpočinek sprcha, večeře...
12. den ranní odjezd na sarafi do kráteru Ngorongoro, ranní safari do 11,00, oběd, odpoledne návštěva Olduvajské rokle 

(museum, vykopávky prvních hominidů - Dr. Richar Leakey zde vykopal lebku zvnou LUCY, večeře a nocleh v kempu v 
oblas� Ngorongoro. Kráter Ngorongoro je jedno z nejhustěji obydlených míst v Africe, co se zvěře týče. Na rozdíl od 
plání nedalekého NP Serenge� (Ngorongoro na něj navazuje) odtud zvářata nemohou utéct přes okraj kráteru, proto 
se drží pěkně pohromadě. 
13. den po časné snídani další ranní safari v kráteru Ngorongoro, po obědě přesun na jezero zajímavé Natron, hnízdiště 
plameňáků, cestou odbočka k hoře Gelai, kde jsou gejzíry a vodopády, nocleh v kempu

14. den první část výstupu na ak�vní spoku 
Oldonyo Lengai (2985 m), která často chrlí 
černou lávu sví�cí do noci, nocleh v kempu
15. den noční výstup na ak�vní sopku, možné 
efekty zářící lávy, výstup za svítání, sestup na 
snídani, přesun na jezero Natron na oběd a 
poté odjezd do Moshi, zde nocleh 
16. den let do ČR



Termín i délka expedice se může ještě nepatrně změnit (+- 1 den) kvůli konkrétním letovým řádům.

DOPLATKOVÉ POLOŽKY - NENÍ NUTNÉ ABSOLVOVAT VŠE!!!
50 USD tanzanské vízum
250 USD Mt. Meru - chaty, vstup do NP, vůdce
1200 USD Kilimandžáro - stany, nosiči, kuchař, strava, pitná, poplatky (vstup do NP, vrchol, záchranný), vůdce
720 USD Crater highlands - vstup do Olduvai muzea, Ngorongoro safari, jezero Natron, hora Gelai, nocleh, strava, 
výstup na Oldony Lengai 
celkem - 2220 USD

CENA ZAHRNUJE
Letenku Praha – mezinárodní le�ště Kilimanjaro, přesun le�ště - hotel, hotel - le�ště, všechny pozemní transfery v rámci 
programu, ak�vit a safari, každodenní ubytování dle programu, strava dle programu (podrobně viz program), veškeré 
vs�upní poplatky do NP, rezervací a povolení na vrcholy a vstupné do muzeí dle programu, horského průvodce českého 
i místního tanzanského pro výstup na Meru, Kilimandžáro i Oldony Lengai, nosiče a kuchaře na Kilimandžáru (nosič na 
Mt. Meru za příplatek na místě), kyslíkovou bombu (záchrannou) na Kilimandžáru, čistou nezávadnou vodu během 
výstupu na Kilimandžáro, pravidelné sledování zdravotních parametrů ve výškách, ročenka VERTIGO, organizační 
zabezpečení, sleva až 30% na vybavení PAMIR7000 (nepla� pro spací pytle), mapové a informační materiály, možnost 
uži� satelitního telefonu (za poplatek)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ – 6

KDY SE PŘIHLÁSIT
Dřívější přihlášení zajis� levnější letenku. Nejzazší termín je do konce října 2014 

CENA NEZAHRNUJE
Další neuvedené služby, osobní útratu, spropitné pro nosiče a vůdce - očekává se nějaká platba od každého.

SLEVY A STORNO
Řídí se obecnými předpisy Pamir7000. Naleznete na našem webu.

NÁROČNOST
Vhodná je zkušenost s výškami nad 4000 m. Technicky se jedná o chodecký terén ve velké výšce. Není nutná chůze 
s cepínem, mačky nejsou potřeba. Náročnost výrazně snižuje dobrá aklima�zace na Meru a uži� nosičů na Kili. 
Postupovat budeme buď po su�, nebo po tvrdém sněhu, sklon je vždy mírný – chodecký. Není nutná žádná zkušenost 
s horolezectvím, ani záchranou na ledovci. Nebudeme se pohybovat v terénu s trhlinami. 

TYPICKÝ DEN NA HORÁCH
Není nutné brzké vstávání, protože všechny denní etapy jsou krátké. Většinou zvládneme vše do 4-5 hodinu chůze 
denně. Rychlejší postup však není možný kvůli aklima�zaci. 
Kilimandžáro - ráno nosiči sbalí zavazadla, kuchař nachystá snídani, na trase oběd a večer poté, co nosiči postaví stany 
a ubytují nás, tak uvaří večeři. Posezení ve velkém společenském stanu. Naše osobní věci (cca 10 kg) nesou nosiči a my 
si neseme jen malý batoh s foťákem, pi�m a oblečením na ten který den.

VEDOUCÍ
Český horský průvodce dle platné legisla�vy ČR se znalos� vedení skupin v horách a poskytnu� první pomoci v horách, 
který vícekrát navš�vil hory Jižní Ameriky. Znalost anglič�ny (plynule) a španělš�ny (základy).  

POČASÍ
V období naší návštěvy je ve východní Africe období sucha. Většinou očekáváme stabilní suché a slunečné počasí. 
Vrcholové teploty mohou klesnout pod bod mrazu, stejně tak noční teploty nad 4000 m jsou záporné. 

JAK SE SBALIT
Doporučujeme jeden velký batoh na expedici, který pak budeme používat v horách a jeden malý příruční, který 
zanecháme v Moshi s nepotřebnými věcmi – depozit. Do hor není nutné brát malý batoh. Minimální litráž velkého 
batohu je 60 lt. Lépe 75 lt. 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ



V Moshi budeme ubytováni v jednoduchém hotelu - spacák není nutný. Neomezeně dostupné jídlo a pi� - restaurace, 
obchody. Ceny jako u nás nebo mírně vyšší (10%). 
Na Mt. Meru budeme nocovat v dřevěných chatách, nutný je spacák, karimatka, vařič, ešus. Strava z vlasn�ch zdrojů, 
za příplatek lze zabezpečit stejný servis jako na Kilimandžáru, ale zdá se nám to zbytečné. 
V masívu Kilimandžára budeme nocovat ve stanech (ne vlastních), které nám vždy postaví a sbalí náš personál. Během 
výstupu máme zajištěnou stravu 3x denně, kuchaře, pitnou vodu.
Na okruhu Crater highlands budeme nocovat v kempech ve stanech (ne vlastních) a budeme mít 3x denně jídlo v rámci 
programu.

KOMUNIKACE A ELEKTŘINA
Během pobytu ve městech a na cestě bude pokry� signálem GSM. Jen výjimečně budeme mimo mobilní signál.  
V horách bude zajištěno spojení satelitním telefonem, který za poplatek (40 Kč minuta hovoru do ČR nebo 20 Kč SMS 
do ČR) mohou využívat všichni účastníci expedice.

 JAZYK A ČAS
V Tanzanii se mluví tzv. pigeon english, tedy místní jednoduchou anglič�nou, které český člověk velmi dobře rozumí. 
Časový posun je plus 1 hodinu. 

ZDRAVÍ
Vedoucí akce je proškolen Horskou službou ČR pro poskytnu� první pomoci v horách. Má s sebou klasickou lékárničku. 
Každý je povinen mít s sebou osobní lékárnu s následujícím složením: obvaz obyčejný i elas�cký, náplas�, léky pro� 
horečce (Paralen), bolení hlavy (Ibuprofen) a průjmu (Endiaron, Reasec, Imodium, Ercefuryl či jiné). 
Na akci není problém s kvalitou pitné vody, Na akci doporučujeme následující očkování: žlutá zimnice (820 Kč, 1 dávka), 
žloutenka A+B (1550 Kč, nutné jsou 3 dávky), meningi�da (1600 Kč, 1 dávka), malarickou profylaxi budeme řešit před 
akcí, ovšem ve výškách nad 2000m není nutná (komáři zde nežijí). 
Do Afriky cestujeme každý rok a nikdy jsme nezaznamenali jakékoliv zdravotní problémy účastníků našich expedic.

POJIŠTĚNÍ
Na tuto akci je nejvhodnější celoroční horolezecké pojištění UNIQUA přes ČHS (nutné členství ve svazu), nemá omezení 
nadmořskou výškou. Pro zajištění pojištění i členství v ČHS můžete kontaktovat CK. Dalším vhodným pojištěním je 
Alpenverein (vč. členství v Rakouském svazu).

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
Na expedici se budeme pohybovat ve vysokých nadmořských výškách. Je vhodné aby účastníci již měli nějakou 
zkušenost s výškou za sebou. Pro vyvarování se problémům budeme postupovat pomalu a dodržovat pitný režim. Dále 
budeme sledovat příslušné zdravotní ukazatele (tlak, tep, nasycení krve kyslíkem), které budou indikovat možnost 
dalšího pokračování ve výstupu každého účastníka. Vedoucí akce má zkušenos� s vedením skupin nadmořských 
výškách do 7000m.
CK zakazuje a naprosto se distancuje od laické aplikace léků na výškovou nemoc (Dexamethason, Nifedipin) či 
„preven�vního“ užívání diure�k (Diluran) samotnými účastníky expedice, ať už ve formě tablet či injekcí. Jakékoliv 
problémy způsobené porušením tohoto pravidla nebude CK řešit. 

UŽITEČNÉ TIPY
Pro ochranu zavazadel doporučujeme užít námi vyráběné pytle pro leteckou přepravu, které na místě poslouží 
jako depozit. Najdete na našem webu. Dále doporučujeme vzít si s sebou do letadla své horské boty a neposílat 
je v odbaveném zavazadle. V případě ztráty/zpoždění zavazadel lze na místě doplnit většinu sor�mentu, kromě 
padnoucích a vyzkoušených bot. 

VYBAVENÍ
Seznam doporučeného vybavení bude zaslán přihlášeným účastníkům. Všichni účastníci mají možnost nákupu vybavení 
PAMIR7000 se slevou cca 30% (velkoobchodní ceny) a dále zvýhodněného nákupu se slevou až 30% vybavení značek 
Pinguin, Singing Rock, Grivel, Lanex. 

VÁHOVÉ LIMITY ZAVAZADEL
Standardně 23 kg odbavených zavazadel a 8 kg příručního zavazadla. Upřesníme po nákupu letenek dle praveidel 
konkrétní letecké společnos�. 

VÍZA A POVOLENÍ



ČR i SR má s Tanzanií vízový styk. Vízum vyřídíme po příletu na le�š� za cenu 50 USD. Všechna nutná povolení do NP a 
na kopce jsou uvedeny u jednotlivých čás� programu a jsou zahrnuty v ceně programu.  

MÍSTNÍ ÚTRATA
Na místě počítejte s nákupem potravin, spropitným a osobní útratou. Doporučujeme kapesné cca 200 USD.

LETENKY A SETKÁNÍ
CK zajišťuje společné letenky pro celou skupinu. Pokud si chcete zajis�t vlastní letenky, je nutné dodržet místo a čas 
srazu – le�ště KIA v den 2. V tomto případě si nekupujte letenku dříve, než potvrdíme uskutečnění akce a náš letový 
řád – může dojít k posunu o 1 den.

PAMIR7000, 1. máje 6, Havířov Město, 736 01
777 594 070, info@pamir7000.cz, www.pamir7000.cz, FB pamir7000


