Tanzánia – Zanzibár körutazás
Big Five safari és tengerparti pihenés
2022. február 28 – március 10.
11 nap / 9 éjszaka

1.nap Budapest > Doha > Arusha
Elutazás Budapestről a délutáni órákban, majd átszállás után repülés Arushába.
2.nap Arusha Nemzeti Park
Érkezés a Kilimanjaro repülőtérre a reggeli órákban, majd indulás jeepekkel az Arusha Nemzeti
Parkba. A Meru hegy lábánál található park állatvilága gazdag, és ami a hely különlegességét
adja, az az, hogy itt nem csak autós vadnézésre nyílik lehetőségünk, hanem fegyveres vadőr
kíséretében kisebb túrát is teszünk. Az állatok megszokták az ember jelenlétét, a hegy lábánál
legelésző kafferbivalyok, zsiráfok, zebrák akár 40-50 méterre is megközelíthetők. A program
után utazás a Manyara Nemzeti Parkhoz.
Szállás: Manyara Nemzeti Park (1 éj)
3.nap Manyara Nemzeti Park
Reggeli után vadles a Manyara Nemzeti Parkban. A száraz szavanna színeit az 50 kilométer
hosszan elnyúló Manyara-tó smaragdja és a partjait övező, dús erdők mélyzöldje töri meg. A
vadgazdagság páratlan: 400 madárfaj, vízilovak, elefántcsordák, kafferbivalyok és
csapatokban gyűjtögető páviánok. De a Manyara Nemzeti Park mégis az ernyős akáciafák
koronájában hűsölő oroszlánjairól híres, melyet kis szerencsével mi is láthatunk. A délutáni
órákban utazás a Ngorongoro-kráterhez, a kráter peremére épült szállásunkhoz, ahonnan
csodálatos kilátás nyílik a 600 méterrel alatta elterülő, vadban gazdag kráterfenékre. Afrika
talán egyetlen nemzeti parkja mely szinte garantálja az öt nagyvad látványát; elefánt,
orrszarvú, kafferbivaly, oroszlán és leopárd. Programunk után utazás a Ngorongorohoz.
Szállás: Ngorongoro Nemzeti Park (1 éj)
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4.nap Ngorongoro-kráter
A hajnali órákban leereszkedünk a Ngorongoro-kráterbe, Afrika legnagyobb „állatketjébe”.
Ebédünk elfogyasztása után folytatjuk utunkat a Serengeti nemzeti park felé. Meglátogatunk
egy maszáj falut, majd délután elérjük a Serengeti Nemzeti Park határvonalát is jelző Masek
és Ndutu tavakat. A szavanna tájképétől elüt a tavakat övező nyitott – úgynevezett miombó
erdő. Talán itt a legnagyobb az esély, hogy gepárdot vagy vadászó oroszlán falkákat lássunk.
Délután a Serengeti felé vesszük az irányt.
Szállás: Serengeti (2 éj)
5.nap Serengeti Nemzeti Park
A kora hajnali vadles igen izgalmas lehet, hiszen ebben az időszakban már gyülekeznek az
állatok, hogy megkezdjék hosszú vándorlásukat hosszú vándorlásukat a zöld legelőket keresve.
Reggeli után folytatjuk utunkat a Serengeti Nemzeti Parkba. Serengeti - massai nyelven végtelen szavannát jelent. Az „Oroszlánkirály” tájképe, azaz a szavannát taglaló, hatalmas
gránittömbök és a körülöttük élő állatcsordák, illetve a rájuk leselkedő ragadozók,
végigkísérnek minket egész nap. A hatalmas kiterjedésű Serengetiben az esőzések táplálta
zöld legelők keresése a híres migrációnak – a vad vándorlásnak a motorja. Ennek megfelelően
vannak „elhagyott” területek is, de a park közepén található szállásunk környéke száraz
évszakban is vadban gazdag, hisz a közeli folyók állandó vízellátást, és ezáltal a szükséges
életfeltételeket is biztosítják.
Szállás: Serengeti
6.nap Serengeti Nemzeti Park > Stone Town
A Serengeti Nemzeti Parkban hajnalban veszi kezdetét a vadles, mely során tanúi lehetünk a
hatalmas szavanna ébredésének, a ragadozók és a növényevők életben maradásért folytatott
küzdelmének. Programunk után transzfer a Serengetiben található kis repülőtérre, majd
elutazás Zanzibárra repülővel. Érkezés után pihenés, szabadidő. Az éjszakát az Óvárosban
töltjük egy különleges, helyi hangulatú szállodában, így lehetőségünk nyílik megismerni
Zanzibár pezsgő éjszakai életét az ódon környezetben. Vacsoránkat egy helyi étteremben
fogyasztjuk el, ahol a fűszersziget ízei mellett az arab kultúrával és hagyományos zenéjével, a
Tarab-bal is megismerkedhetünk.
Szállás: Stone Town (1 éj)
7.nap Zanzibár
Reggeli után félnapos, sétás városnézés Stone Town-ban: szultáni palota, anglikán katedrális,
Rabszolgapiac emlékmű, fűszerpiac. Ezután transzfer a tengerparti szállodába, majd pihenés
az Indiai-óceán partján all-inclusive ellátással. A pihenés mellett lehetőség van fakultatív
kirándulásokra, ezek közül mindenképpen javasolt a közeli Mnemba-atoll felkeresése, melyet
a világ egyik legjobb búvár helyének tartanak, nem csak búvárok számára – búvárszemüveggel
– pipával is csodálatos látvány.
Szállás: Royal Zanzibar Beach Resort****(3 éj)
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8.nap Zanzibár
Pihenés, szabadidő a tengerparton.
Szállás: Royal Zanzibar Beach Resort****
9.nap Zanzibár
Pihenés, szabadidő a tengerparton.
Szállás: Royal Zanzibar Beach Resort****
10.nap Zanzibár > Doha
Délelőtt pihenés a szállodában, délben elhagyjuk a szobákat, de még az egész nap a miénk,
mert csak éjfélkor indulunk a repülőtérre. (Egy közös szoba a csoport rendelkezésére áll
indulásig, az all inclusive ellátás a reggelivel véget ér. Felár ellenében lehet kérni egy teljes nap
hosszabbítást)
11.nap Doha > Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban.
Részvételi díj *
Egyágyas felár

1.229.000 Ft/fő
269.000 Ft/fő

*A részvételi díj minimum 12 fő esetén érvényes
11 fő esetén a felár: +30.000 Ft/fő
*A programban feltüntetett árak 1USD = 320 FT árfolyamig érvényesek
A részvételi díj tartalmazza
Transzferek a helyszínen, minibuszokban
Terepjárók a safari során
Elhelyezés 4* szállodákban, lodge-okban
A safari során teljes ellátás, Stone Town városban félpanzió
A zanzibári tengerparton all-inclusive ellátás
Magyar idegenvezető, csoportkísérő
Belépőjegyek a nemzeti parkokba
A részvételi díj nem tartalmazza
Nemzetközi repülőjegyek+illetékek
kb.295.000 Ft/fő
Belföldi repülőjegyek+ illetékek
160.000 Ft/fő
Tanzán vízum
50 Usd/fő
Storno + BBP biztosítás
Borravaló a sofőröknek
kb.50 Usd/fő
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