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Kilimandżaro –lista sprzętu 

Wyposażenie obowiązkowe: 

W trakcie trekkingu nasze rzeczy będą niesione przez tragarzy. Należy pamiętać, że 

maksymalne dopuszczalne obciążenie to 15kg. Przygotowując się warto pakować ubrania w 

foliowe worki, co ochroni rzeczy przed zamoknięciem w razie deszczu. 

Paszport + 2 zdjęcia paszportowe do wiz. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od 

daty planowanego zakończenia wyjazdu. Kserokopie wszystkich ważniejszych dokumentów: 

paszportu - strony ze zdjęciem i wizami. Kserokopie zawsze należy trzymać w innym miejscu 

niż oryginały.Międzynarodową Książeczkę Szczepień 

 2 plecaki. Duży (lub torba wyprawowa) w którym będzie cały nasz sprzęt i rzeczy na 

cały czas wyjazdu i mały plecak (do 30l) z którym będziemy maszerować podczas 

trekkingu. Do dużego plecaka zalecamy pokrowiec przeciwdeszczowy, po pierwsze 

chroni przed zamoknięciem, po drugie ułatwia transport a po trzecie dodatkowo 

zabezpiecza plecak i jego kieszenie przed próbą kradzieży. Do małego plecaka 

pakujemy wyłącznie: dokumenty, wodę, aparat fotograficzny, kurtkę 

przeciwdeszczową, ciepły zestaw ubrania i ewentualnie przekąski 

 Ciepły śpiwór z tolerancją temperatur do -10o Można go wypożyczyć na miejscu za 

ok. 30 USD zalecamy jednak zabranie ze sobą własnego prześcieradła do śpiwora. 

 Buty trekkingowe wysokie i wkładki rozgrzewające. 

 Buty do użytku codziennego np. w obozie, sandały i klapki pod prysznic. 

 Kije trekkingowe. Można pożyczyć na miejscu za ok. 12 USD 

 Latarka czołówka z kompletem zapasowych baterii 

 Termos (woda w butelkach może zamarznąć w dzień podejścia na szczyt) 

 Okulary przeciwsłoneczne 

 Wodoodporna i przeciwwietrzna kurta i spodnie 

 Kamizelka lub kurtka puchowa lub primaloft 

 Ciepła bluza polar 

 Oddychająca bielizna i skarpetki. Długie getry lub kalesony 

 Rękawiczki ciepłe, wodoodporne i przeciwwietrzne 

 Ciepła czapka, kominiarka na trekking, przeciwsłoneczne nakrycie głowy na safari 

 Krótkie spodenki na pierwsze dni trekkingu i safari 

 Koszulki t-shirt i bielizna osobista 

 Kosmetyczka (oprócz standardu zalecamy wilgotne chusteczki – np. do pielęgnacji 

dzieci, do higieny intymnej, krem z filtrem minimum 25, mydło, papier toaletowy, 

ręcznik, repelent na komary, żel antybakteryjny) 

 Apteczka osobista (aspiryna, leki przeciwbiegunkowe, tabletki na gardło, tabletki 

antymalaryczne – po konsultacji z lekarzem, tabletki przeciwbólowe, bandaż 

elastyczny, plastry na odciski, krem natłuszczający, krem bakteriobójczy, krople do 

oczu, maść na bóle mięśni i stawów, środek łagodzący ugryzienia, środek łagodzący 

oparzenia słoneczne, suplementy diety np. magnez, potas, komplet witamin). 
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Wyposażenie dodatkowe, zalecane 

Napoje izotoniczne i energetyczne w proszku, batony energetyczne 

 Aparat fotograficzny i lub kamera. Zapasowe baterie 

 Plastikowe worki na ubrania, dokumenty i inne cenne rzeczy 

 Drobne upominki dla tragarzy, kierowców, dzieciaków w wioskach np. długopisy, 

notesy itd. 

 

 

Planujesz zakup sprzętu na wyprawę lub szkolenie z BluEmu? Pytaj o zniżki u naszych partnerów: 

  

                                                                                                            
https://www.explosklep.pl/   

                                                                                

 

https://e-pamir.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz: 

 

http://eksplo.com.pl/                      

 

http://sklep.paker.pl/         

           

http://marabut.pl/

https://www.explosklep.pl/
https://e-pamir.pl/
http://eksplo.com.pl/
http://sklep.paker.pl/
http://marabut.pl/
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