KENIA I TANZANIA: KRÓL LEW

Kraj: Kenia, Tanzania
Liczba dni: 14
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/62/
Wyprawa do Kenii i Tanzanii na długo zapadnie Ci w pamięć. Podczas wycieczki na safari z aparatem w ręku
będziesz śledzić lwy, żyrafy, antylopy, gazele, hieny, lamparty, hipopotamy, słonie, bociany i marabuty. Być może
nawet uda ci się spotkać rzadko widywane nosorożce. Spędzisz sześć nocy w namiocie wsłuchując się w odgłosy
sawanny, a potem zrelaksujesz się pod palmą na plażach pachnącego wanilią i cynamonem Zanzibaru.

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU DO KENII I TANZANII
KENIA:
1. Przedstawienie certyﬁkatu szczepień i wgranie go na https://globalhaven.org
2. Wypełnienie deklaracji zdrowotnej na https://ears.health.go.ke/airline_registration i wygenerowanie kodu QR

TANZANIA:
1. Przedstawienie certyﬁkatu pełnego szczepienia lub negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego nie
wcześniej niż 72h przed wylotem do Tanzanii

2. Przedstawienie wpisu o szczepieniu przeciwko żółtej febrze w Międzynarodowej Książeczce Szczepień

1-2 DZIEŃ - WYLOT Z POLSKI - NAIROBI
Wylot z Polski i przylot do Nairobi kolejnego dnia rano. Przejazd do centrum miasta i zakwaterowanie w hotelu.
Pojedziemy odwiedzić piękny, utrzymany w kolonialnym stylu dom Karen Blixen, autorki słynnej powieści
"Pożegnanie z Afryką".
Następnie udamy się do sierocińca i ośrodka rehabilitacyjnego dla słoni, prowadzone przez Fundusz Powierniczy na
rzecz Zwierząt im. Davida Sheldricka , a jeżeli czas pozwoli to również (lub zamiennie) udamy się do centrum żyraf.
Wieczorem powrót do Nairobi, nocleg w hotelu.

Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!

3 DZIEŃ - SAFARI – AMBOSELI
Po śniadaniu spakujemy nasze bagaże do busa, zabierzemy ze sobą kucharza i ruszymy na spotkanie dzikiej
przyrody. Naszym celem tego dnia będzie Park Narodowy Amboseli. Po krótkim lunchu wybierzemy się na
popołudniowe safari - Park Amboseli to przede wszystkim miejsce życia licznej populacji słoni. Oprócz stad słoni
możemy w nim spotkać większość gatunków fauny afrykańskiej. A wszystko to w niepowtarzalnych okolicznościach
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przyrody – u stóp Kilimandżaro, najwyższej góry Afryki.

O zmroku wrócimy na kemping, gdzie zjemy przygotowaną przez kucharza kolację. Nocleg. W trakcie safari
nocujemy na kempingach w dużych wygodnych namiotach wyposażonych w łóżka lub grube materace. Na
kempingu są toalety oraz skromne prysznice. Wyżywienie mamy zapewnione w pakiecie

4 DZIEŃ - SAFARI - AMBOSELI - TANZANIA
Przy odrobinie szczęścia rano przywita nas widok ośnieżonego szczytu Kibo, który zazwyczaj spowijają chmury
– to okazja do niepowtarzalnej sesji zdjęciowej! Po śniadaniu będziemy kontynuować fotograﬁczne safari w parku.

Odwiedzimy też żyjących na jego terenie Masajów, którzy przywitają nas tradycyjnym tańcem i śpiewami – wraz z
mieszkańcami zwiedzimy wioskę, zajrzymy do masajskich chat, posłuchamy opowieści o kulturze. Następnie
udamy się na granicę z Tanzanią i dalej – do Aruszy. Nocleg w hotelu.

5 DZIEŃ - SAFARI - PARK TARANGIRE
Wcześnie rano wyjedziemy w kierunku Parku Narodowego Tarangire. Po drodze mijać będziemy typowe
tanzańskie wioski, Masajów pasących swoje stada oraz żyzne obszary wokół miasteczka Mto Wa Mbu, gdzie
uprawia się wiele odmian bananów (między innymi gatunek czerwony).

Park Narodowy Tarangire został utworzony w 1970 roku na powierzchni 2600 km². Jego nazwa pochodzi od rzeki
Tarangire, która przepływa przez park. Inaczej zwany jest domem słoni, ponieważ zamieszkuje go bardzo duża ich
liczba, oferując nam możliwość obserwowania z bliska tych fascynujących ssaków. Poza słoniami afrykańskimi
zobaczymy oczywiście bardzo wiele innych gatunków zwierząt na przykład lwy, które w odróżnieniu od tych z
Serengeti lubią odpoczywać na drzewach, zebry, impale, bawoły afrykańskie, żyrafy, śmieszne koczkodany,
zdumiewająco ludzkie pawiany a przy odrobinie szczęścia także skryte lamparty.
Nocleg w lodge - klimatycznym hotelu o dobrym standardzie. Wyżywienie mamy zapewnione w pakiecie: trzy
posiłki dziennie przygotowywane przez kucharza.

6 DZIEŃ - SAFARI SERENGETI
Tego dnia jedziemy do Parku Narodowego Serengeti, wyjątkowego w skali świata chronionego ekosystemu,
który co roku jest miejscem Wielkiej Migracji milionowego stada antylop i zebr. Ze względu na charakterystyczny
krajobraz sceneria parku wykorzystana została jako tło disnejowskiej bajki – po drodze wypatrywać będziemy lwów
leniuchujących na skałach, gnu brykających beztrosko na sawannie i zabawnych antylop topi strzegących
bezpieczeństwa stada z niewielkich pagórków.

Wieczorem odpoczynek w obozowisku, kolacja. Nocleg na kempingu pośród sawanny. Śpimy w namiotach
wyposażonych w materace, na kempingu są toalety oraz skromne prysznice.

7 DZIEŃ - SERENGETI - NGORONGORO
O wschodzie słońca ruszymy na dalsze safari w Parku Serengeti na obserwacje budzącej się dzikiej przyrody.
Podglądać będziemy polujące lwy, czujne antylopy, żyrafy kołyszące się wśród akacji. Poszukamy lampartów na
drzewach i rzadko spotykanych gepardów. Obudzimy hipopotamy, wystawiające z sadzawek zaspane oczy.

OPCJA DLA CHĘTNYCH: przelot balonem nad równiną Serengeti (koszt ok. 500 USD).
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Po porannych emocjach wrócimy do obozowiska na lunch i udamy się w drogę powrotną nad krater Ngorongoro.
Nocleg na kempingu na krawędzi krateru.

8 DZIEŃ - KRATER NGORONGORO
Ngorongoro to pozostałość stożka wulkanicznego, niegdyś prawdopodobnie sięgającego najwyższych szczytów
Ziemi! Jego eksplozja utworzyła olbrzymi krater, który dziś porastają trawy i nieliczne drzewa.

Po wczesnym śniadaniu wyruszymy do wnętrza krateru – jego płaska powierzchnia rankiem staje się idealną
sceną do obserwacji polowań, brawurowych ucieczek i spokojnego przeżuwania traw. Dzikie zwierzęta żyją tutaj w
zamkniętym ekosystemie, którego obywatelami są między innymi rzadko spotykane nosorożce. Po safari i lunchu
wyruszymy w drogę powrotną do Aruszy. Nocleg w hotelu.

9 DZIEŃ - ZANZIBAR
Przejazd na lotnisko i przelot na Zanzibar. Nocleg w Stone Town w klimatycznym hotelu.

10 DZIEŃ - ZANZIBAR
Zwiedzanie Stown Town - wyspy więźniów z żółwiami seszelskimi i wizyta na targu przypraw.
OPCJA DLA CHĘTNYCH: wizyta w Muzeum Niewolnictwa.
Po południu przejazd na wschodnie wybrzeże i zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek.

11 DZIEŃ - ZANZIBAR
Odpoczynek na rajskiej wyspie nad Oceanem Indyjskim. Turkusowa woda, biały piasek i smukłe palmy
pozwolą nam wypocząć po trudach podróży afrykańskimi drogami. Będziemy mieli okazję skosztować świeżych
owoców morza i ryb, serwowanych po zanzibarsku.
OPCJA DLA CHĘTNYCH: wycieczki na nurkowanie z delﬁnami, nurkowanie na raﬁe z rurką i maską lub
nurkowanie z akwalungiem, błękitne safari, podczas którego pożeglujecie tradycyjną zanzibarską łodzią do małych
piaszczystych wysepek (koszt ok. 20 - 100 USD).

12 DZIEŃ - ZANZIBAR
Ostatni pełny dzień odpoczynku na zanzibarskich plażach.

OPCJA DLA CHĘTNYCH: odkrywanie wyspy i jej wyjątkowej kultury łączącej elementy arabskie, hinduskie i
afrykańskie.
Wizyta w Jozani Forest , naturalnym lesie Zanzibaru, w którym można zobaczyć m.in. endemiczne małpy Red
Colobus (całodzienna wycieczka ok. 50 USD).

13-14 DZIEŃ - POWRÓT
Przelot do Polski

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

20.03 - 02.04 2023

3800.00 EUR + 1000.00 PLN

01.06 - 14.06 2023

3800.00 EUR + 1000.00 PLN
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CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT:
bilety lotnicze Warszawa - Nairobi, Zanzibar - Warszawa oraz Arusha - Zanzibar
transfery z/na lotniska w Kenii i Tanzanii
transport minibusem w Nairobii wg programu
transport do Aruszy wg programu
ZAKWATEROWANIE:
hotele (pokoje 2-os. z łazienkami)
WYŻYWIENIE:
śniadania w hotelu na Zanzibarze
WYCIECZKI:
safari Amboseli w Kenii (transport, noclegi w namiotach, trzy posiłki dziennie, opiekę lokalnych
przewodników)
safari Tarangire-Serengeti-Ngorongoro w Tanzanii (transport, noclegi w namiotach, jeden nocleg w
lodge, trzy posiłki dziennie, opiekę lokalnych przewodników)
bilety wstępu do miejsc wymienionych w programie (Sierociniec słoni, dom Karen Blixen)
wycieczka na wyspę żółwi (Zanzibar)
wycieczka na farmę przypraw (Zanzibar)
POZOSTAŁE:
opieka pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
wizy do Kenii i Tanzanii oraz opłaty wylotowe: ok. 150 USD
obowiązkowych napiwków na safari: ok. 90 USD
pozostałego wyżywienia: ok. 20 USD/os. dziennie
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26
PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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