SAFARI TARANGIRE, MANYARA, NGORONGORO i
BUSZMENI
Kraj: Tanzania
Liczba dni: 6
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/207/
Afrykańskie safari w kameralnym wydaniu, a więc tak, jak lubimy najbardziej. Ruszycie na spotkanie z Wielką
Piątką i bezkresem sawanny w prywatnym samochodzie terenowym pod opieką lokalnego przewodnika. Po drodze
przeżyjecie przygodę życia obserwując dzikie lwy, żyrafy, migrujące gnu, pocieszne bawoły, ﬁglarne małpy, a przy
odrobinie szczęścia także gepardy. Odwiedzicie Park Narodowy Tarangire, słynący ze stad słoni, zjedziecie do
kaldery wygasłego wulkanu Ngorongoro w poszukiwaniu nosorożca, a nad jeziorem Manyara będziecie wypatrywać
hipopotamów. Przeżyjecie też niezwykły dzień w gościnie u Buszmenów, gdzie podpatrzycie codzienne życie
koczownika. Na sam koniec wypoczynek na cudnych plażach Zanzibaru!

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - ARUSHA
Przylot na lotnisko Kilimanjaro. Odbiór z lotniska i przejazd do hotelu w Arushy na nocleg.

2 DZIEŃ - PARK NARODOWY TARANGIRE - SAFARI
Zaczynacie przygodę z afrykańskim safari! Po śniadaniu wyjedziecie prywatnym samochodem terenowym z
przewodnikiem do Parku Narodowego Tarangire. W drodze zatrzymacie się na afrykańskim targu, gdzie możecie
zrobić zakupy. Park Narodowy Tarangire oferuje możliwość spotkania z majestatycznymi lwami, sympatycznymi
słoniami czy ciekawskimi żyrafami. Przejazd na nocleg. Po południu możecie udać się na spacer do pobliskiej
plantacji kawy.

3 DZIEŃ - KRATER NGORONGORO - SAFARI I WIZYTA W WIOSCE MASAJÓW
Po śniadaniu odwiedzicie wioskę Masajów -zajrzycie do masajskich domów, posłuchacie ich śpiewów i zobaczycie
pokaz tradycyjnego tańca. Następnie udacie się na safari po kraterze Ngorongoro. Jest to niezwykle malowniczy
teren, dość płaski i porośnięty trawą i nielicznymi drzewami - świetnie nadaje się na obserwacje zwierząt w trakcie
polowań. Będziecie też szukać czarnego nosorożca, który żyje właśnie w tym regionie. Nosorożec wchodzi w skład
słynnej Wielkiej Piątki, ale to właśnie jego najtrudniej spotkać.

4 DZIEŃ - PARK NARODOWY JEZIORA MANYARA - SAFARI
Zmiana scenerii i kolejne niezapomniane safari. Tym razem wyruszycie na obserwację setek ﬂamingów i innych
ptaków, które przylatują nad jezioro w okresie migracji. Udacie się też na spacer specjalnie wytyczonymi
pomostami w poszukiwaniu hipopotamów. Po południu przejedziecie nad jezioro Eyasi. To tutaj mieszkają plemiona
Hadzabe i koczownicze Datoga.

5 DZIEŃ - WIZYTA U BUSZMENÓW - ARUSHA
Wcześnie rano wyruszycie na spotkanie z koczowniczym plemieniem Buszmenów żyjących na stepie. Będziecie
mieć okazję poznać ich zwyczaje, zobaczyć życie koczownika "od kuchni", a także stać się częścią społeczności na
chwilę. Udacie się na trekking po buszu z lokalnym przewodnikiem, a w zależności od planu Buszmenów na dany
dzień - dołączycie do polowania, pomożecie w przygotowaniu posiłku lub potowarzyszycie im w ich ulubionym
zajęciu - rozrywce, śpiewaniu i tańcach. Pożegnanie i powrót do Arushy.
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6 DZIEŃ - ARUSHA
Transfer na lotnisko i wylot.

CENA OBEJMUJE:
plan Twojej podróży dzień po dniu z praktycznymi informacjami w wygodnej aplikacji mobilnej
transfery z/na lotniska w Tanzanii
2 noclegi w hotelu w Arushy ze śniadaniami
prywatny transport wg programu
3-dniowe safari (Tarangire, Manyara, Ngorongoro): transport, pełne wyżywienie, opiekę lokalnego
przewodnika-kierowcy, bilety wstępu do parków narodowych, 2 noclegi w namiotach (opcja
STANDARD) lub 2 noclegi w lodgach (opcja LODGE)
wycieczka do wioski Masajów
wycieczka do wioski Buszmenów (trekking z przewodnikiem, lunch, nocleg w namiocie (opcja
STANDARD) lub luksusowym namiocie (opcja LODGE))
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW
15 000 PLN, bagaż 1000 PLN
K-Box - Twój zestaw podróżnika:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa
vouchery

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów lotniczych do Tanzanii (Warszawa – Arusha – Warszawa od ok. 3000 PLN)
pozostałego wyżywienia: ok. 40 USD na osobę
wstępu do wioski Masajów: ok. 25 USD/os.
wizy do Tanzanii: 50 USD
napiwków na safari
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
opcjonalnie: dopłaty do zakwaterowania w luksusowych namiotach lub lodge
opcjonalnie: opieki pilota Kiribati Club
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