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TANZANIA parki narodowe + wyspa wonnych przypraw (ZANZIbAr)

DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Arushy przez jeden 
z  europejskich portów lotniczych. Lądowanie na lotnisku Kilimandżaro 
wieczorem. Transfer do hotelu. Nocleg w Arushy.

DZIEŃ 2 Śniadanie w hotelu, a następnie wyjazd do oddalonego około 40 
minut od miasta Parku Narodowego Arusha. Ten jeden z najmniejszych 
parków Tanzanii (o powierzchni 137 km2) charakteryzuje się bardzo zróż-
nicowanym krajobrazem geograficznym. Przed południem piesza wypra-
wa po rezerwacie. Zachwyt nad urzekającą florą (przekrój całej dzikiej 
przyrody) i  fauną. Wiecznie zielony, równikowy las wraz z  wysokością 
przechodzi w kolejne piętra roślinne aż po trawiastą roślinność wysokogór-
ską. Po południu tradycyjne safari – wypatrywanie słoni, stad antylop, lam-
partów, żyraf i wiele gatunków małp. Powrót na kolacje i nocleg do Arushy.

DZIEŃ 3 Wyjazd na południe, do Parku Narodowego Tarangire. Nazwa 
parku pochodzi od przepływającej przez ten obszar rzeki Tarangire, sku-

piającej przy swoich brzegach ogromne stada zwierząt, w  szczególności 
słoni. Na rozległych sawannach porośniętych lasami akacjowymi i afrykań-
skimi baobabami spotkać można m.in. lwy, bawoły afrykańskie, zebry oraz 
gazele. Nocleg w lodżach na terenie parku.

DZIEŃ 4 Po śniadaniu wyjście piesze na tzw. „walking cultural tour” (bez-
pieczny spacer z przewodnikiem) wzdłuż Wielkiego Rowu Afrykańskie-
go. Ten ciągnący się od Libanu po Mozambik geologiczny cud świata wi-
doczny jest nawet z kosmosu. Po drodze wizyta w okolicznych wioskach, 
podglądanie życia rdzennych mieszkańców, ich niecodziennej kultury 
i  bogatych obyczajów. Odwiedziny w wiosce Mto wa Mbu – spotkanie 
z ludem Czega i Makonde oraz wizyta na plantacji trzciny cukrowej. Kola-
cja i zakwaterowanie w lodżach.

DZIEŃ 5 Po śniadaniu wyprawa do jednego z największych parków Tanza-
nii – Serengeti. Nazwa „Serengeti” swoje korzenie ma w języku Masajów 
i oznacza “nieskończone równiny”. Przejazd przez wąwóz Olduvai Gorge 
– stanowisko archeologiczne i antropologiczne, gdzie w 1959 małżeństwo 
Louisa i Mary Leakeyów odkryło szczątki pierwszych hominidów. Zakwa-
terowanie w lodżach na terenie parku, lunch. Po południu safari w połu-
dniowej części parku. Nocleg w lodżach.

DZIEŃ 6 Całodzienne safari w Parku Narodowym Serengeti. Od rana wy-
ruszamy w  głąb rezerwatu. Możliwość upolowania obiektywem aparatu 
fotograficznego całej Wielkiej Piątki: bawoła, nosorożca, lwa, lamparta 
oraz słonia. Wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO ogromny 
obszar sawanny, słynnie z migrujących dwa razy do roku milionowych stad 
antylop gnu, gazeli, zebr i bawołów. Za migrującymi zwierzętami podążają 
drapieżniki. Przy odrobinie szczęścia zaobserwować można wówczas nie-
zwykłe sceny rodzajowe, takie jak polowania hien, gepardów czy lwów na 
liczne stada antylop. Powrót na kolację do lodży. Nocleg.

DZIEŃ 7 Po śniadaniu wyjazd do słynnego krateru Ngorongoro. Bezkrwawe 
safari w najsłynniejszym afrykańskim kraterze wygasłego wulkanu. Zachwyt 
nad niezwykłe różnorodnymi gatunkami mieszkańców parku. Obserwacja 
licznych stad czarnych nosorożców, hipopotamów, flamingów oraz pelika-
nów. Przejazd na kolację i nocleg do lodży na obrzeżach rezerwatu. 

DZIEŃ 8 Nieśpieszne śniadanie, powrót do Arushy. Transfer na lotnisko 
i popołudniowy wylot na Zanzibar – wyspę goździków, cynamonu i palm 
kokosowych. Transfer i zakwaterowanie w lodżach. Zasłużony odpoczynek 
po eksploracji kontynentalnej Tanzanii.

DZIEŃ 9-11 Czas na pełen relaks, wylegiwanie się na złocistych plażach 
Zanzibaru oraz kąpiel w turkusowych, ciepłych wodach Oceanu Indyjskie-
go. Możliwość nurkowania na pięknej rafie, poznawanie okolicy wypoży-
czonym rowerem lub motocyklem.

DZIEŃ 12 Po śniadaniu, około godz. 10:00 przejazd do Stone Town – sto-
licy wyspy i jednocześnie miejsca, gdzie na świat przyszedł słynny muzyk 
Freddie Mercury. Po drodze spice tour, czyli odwiedziny na plantacji przy-
praw. Zakwaterowanie w Stown Town. Popołudniowe spacery uliczkami 
starego miasta. Nocleg

DZIEŃ 13 Od rana zwiedzanie miasta, w którym mieszają się cztery kul-
tury: afrykańska, hinduska, europejska oraz arabska. Po południu transfer 
na przystań. Około dwugodzinna przeprawa promem do administracyjnej 
stolicy Tanzanii - Dar Es Salaam. Przejazd na lotnisko, po drodze wizyta 
w centrum handlowym. Czas na ostatnie zakupy. Wieczorny wylot do Eu-
ropy.

DZIEŃ 14 Przylot do europejskiego portu tranzytowego i przesiadka na sa-
molot do Warszawy. Lądowanie na Okęciu.

TERMINY
18.01 – 31.01.2014
15.02 – 28.02.2014
14.06 – 27.06.2013

  19.07 –   1.08.2014*

   11.08 – 24.08.2014*
 20.09 –   3.10.2014
 13.10 – 26.10.2014 

    28.12 – 10.01.2015**

CENA

7 790 PLN + 2 170 USD
I rata:      800 PLN płatne przy zapisie
II rata:   7 790 PLN + 2 170 USD wg kursu Pekao SA płatne na 35 dni  

przed imprezą (minus I rata)

CENA ZAWIERA
·  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Arusha – Zanzibar, Dar Es Salaam - 

Warszawa
· zakwaterowanie: Arusha hotel 3*, podczas safari noclegi w lodżach  
    namiotowych (tzw. tented lodge) – połączenie stylu safari i stylu  
    miejscowego, całość kryta strzechą łączona z przestronnym namiotem  
    wyposażonym w potrzebne wygody – pełnowymiarowe łóżka,  
    łazienka, itp., zwykle w otoczeniu ogrodu tropikalnego, przy nie- 
    których z nich znajduje się basen kąpielowy; na Zanzibarze hotel/ 
    lodże 3*
· wyżywienie: trzy posiłki dziennie w Tanzanii, śniadania na Zanzibarze
· transfery lotnisko – hotel – lotnisko, podczas safari mikrobusy  
    z odkrywanym dachem
· prom Zanzibar – Dar Es Salaam
· opłaty za przewodników lokalnych
· opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
· ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA

·  opłaty do parków narodowych i na obszary chronione oraz bilety 
wstępu - 180 USD

· opłaty za wizę do Tanzanii - 50 USD
· opłaty lotniskowe - 30 USD
· zwyczajowych napiwków: 60 USD
· dopłata do pokoju jednoosobowego - 400 USD
Uwaga:  
   wymagana ochrona antymalaryczna oraz szczepienie na żółtą febrę.
*     wysoki sezon, dopłata 970 PLN + 220 USD 
**   termin sylwestrowy, dopłata 860 PLN + 200 USD


