Tanzania
Reserves de la Vall del Rift i Zanzíbar (15 dies)
DIA: 1 - Ciutat d’origen - Kilimanjaro - Arusha
Presentació a l’aeroport a la hora acordada per
tal de sortir en vol amb destinació Kilimanjaro.
Arribada i trasllat a l’hotel. Allotjament
DIA: 2 - Arusha - P.N. Llac Manyara - Karatu
Sortida a primera hora del dematí cap el Parc
Nacional del Llac Manyara. Safaris pel parc. Tot
hi que el parc és reduit, hi conviuen
hipopòtems, nyus, girafes, babuins i aus
aquàtiques que nien pels voltants del llac. Al
finalitzar la jornada de safaris ens trasllaarem
fins la població de Karatu per tal d’allotjar-nos
Àpats a l’hotel: esmorzar, dinar i sopar
DIA: 3 - Karatu - Llac Eyasi - Karatu
D’hora pel dematí ens dirigirem amb els vehicles
pel camí d’accés a la vall de Mangola. El nostre
objectiu és visitar diversos dels assentaments de
població que es situen a les ribes del llac Eyasi
(degut a les escasses precipitacions dels últims
anys, la superficie del llac s’ha reduit de forma
considerable, retirant-se les ribes del seu
emplaçament habitual i alterant en certa
manera l’ecosistema de la zona de la vall).
Ens trobarem amb el Hadzabe, grup ètnic
relacionat amb els bosquimans del kalahari de
caràcter semi-nòmada, la seva forma de vida
ens apropa en certa manera al neolític.
A la mateixa zona es troben els Datoga, molt
propers als Masai, però aquests són sedentaris i
agricultors en lloc de ramaders nòmades.

Durada
Grup mínim
Preu base
Taxes
Sortides

15 dies
4-6 persones
3003 €
320 €
16 JUN
5,18, 28 JUL
4,11, 18 AGO
1,29 SET
16 OCT
4,18 NOV
2 DES
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Reserves de la Vall del Rift i Zanzíbar (15 dies)
DIA: 4 - Karatu - P.N. Serengeti
Sortida cap a la reserva del Serengeti,
atravessant l’àrea de Conservació del
Ngorongoro. Parada al Check Point, des d’on es
poden veure unes vistes espectaculars;
opcionalmetns es podrà visitar el Museu de
Olduvai. Àpats al tented camp: esmorzar, dinar
i sopar
DIA: 5 - P.N. Serengeti.
Safari pel parc. L’impressionant paisatge del
Serengeti (13.500 km), format per nombroses
planes esquitxades per grans blocs de
conglomerat i matolls aillats, facilita
enormement l’avistament dels milions
d’habitants del parc. Un altre dels grans
espectacles de la reserva són les grans migracions
dels hervíbors (nyus, búfals, impales, zebres…),
les grans families d’elefants i els depredadors
(families de lleons, lleopards, rinoceronts,
hienes, topis…)
Àpats al tented camp: esmorzar, dinar i sopar
DIA: 6 - Serengeti - A.C. Ngorongoro
Abandonarem el nostre camp al Serengeti
realitzant l’últim “game drive” en les grans
planes del parc. Tornarem a entrar a l’àrea de
Conservació del Ngorongoro on en allotjarem al
tented camp la propera nit.Opcionalment es pot
vivitar una Manyata Masai.
Àpats a l’hotel: esmorzar, dinar i sopar
DIA: 7 - Cràter del Ngorongoro - Karatu
Molt d’hora pel dematí per tal de ser els primers,
sortirem del nostre camp per arribar fins la valla
d’entrada a la pista de baixada al cràter. En els
4x4 descendrem les escarpades parets del cràter
volcànic cap a la caldera on es troben lleons,
elefans, rinoceronts, búfals, gaceles, zebres… i
flamencs que s’extenen a les aigues salades de
llac Magadi fins l’interior del cràter. En
reconeixement a la seva importància i bellesa,
aquesta reserva va ser declarada Patromoni de la
Humanitat l’any 1978.
Després del recorregut pel cràter abandonarem el
Ngorongoro per tal de dirigir-nos cap a Karatu.
Àpats a l’hotel: esmorzar, dinar i sopar
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Reserves de la Vall del Rift i Zanzíbar (15 dies)
DIA: 8 - Karatu - P.N. Tarangire - Arusha
Sortida a primera hora per arribar per la
carretera fins el Parc Nacional de Tarangire.
Aquest parc va ser declarat com a tal pel
Parlament de Tanzania l’any 1970 i el seu nom
és degut al riu que l’atravessa. És una reserva
poc frequentada pels visitants i en ella poden
observar principalment families d’elefants, que
fàcilment arriben als 300 exemplars i els
milenaris baobabs.
Després del safari, sortida cap a Arusha.
Arribada i acomodació a l’hotel.
Àpats a l’hotel: esmorzar i dinar
DIA: 9 - Vol Kilimanjaro - Zanzíbar
Trasllat a l’aeroport per sortir en vol cap a Stone
Town. Arribada, trasllat a l’hotel i temps lliure.
Àpats a l’hotel: dinar
DIA: 10 - Stone Town (Zanzíbar)
Dia lliure a l’antiga capital de pedra “Stone
Town”a l’illa Unguja (archipèl·lag de Zanzíbar),
és també coneguda com “L’illa de les espècies” i
ha estat atracció dels viatgers d’origens molt
diferents durant segles; alguns d’ells, com els
shirazis i els omanies es van instal·lar a l’illa i la
van colonitzar. A mitjans del segles XIX es va
convertir en la major productora de clau i el
major centre de distribució d’esclaus de la costa
est. Diversos segles d’ocupacions i influències
divereses, van forjar l’anomenada Ciutat de
Pedra, un atractiu laberint de carrers i cases
emblanquinades i cobertes de corall, del balcons
penjants i portes de llautó treballat. Temps
lliure per tal de recòrrer els interminables
comerços, bazars, mezquites, patis i places amb
un atractiu singular.
Són d’especial interés el Beit-el-Ajaid (Casa de
les Meravelles) - antic palau del sultà-, el fort
àrab- una enorme construcció de bastions-, la
catedral de St- Joseph’s- amb les seves inmeses
torres-, el mercat antic d’esclaus, els banys
perses construits pel sultà o les altres mezquites
de la ciutat.
Opcionalment es pot fer una excursió a les
plantacions de espècies del nord de l’illa.
Àpats a l’hotel: dinar
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DIA: 11 - Stone Town - Costa Nord.
Temps lliure i a l’hora acordada, trasllat a
la costa nord de l’illa. Àpats a l’hotel:
esmorzar i sopar
DIA: 12/13 - Costa Nord
Dies lliure per poder navegar en un dhow
àrab, pescar, recòrrer els pobles dels
voltants o descansar a les tranquil·les
platges. Àpats a l’hotel: esmorzar, dinar
i sopar
DIA: 14 - Stone Town - Vol de tornada.
Temps lliure i trasllat a l’aeroport. Vol a
Dar Es Salam i enllaç amb el vol de
tornada. Nit a bord. Àpats a l’hotel:
dinar
DIA: 15 - Ciutat d’origen
Arribada i fi dels nostres serveis.

SERVEIS INCLOSOS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol ciutat d’origen - Kilimanjaro i Dar Es Salam - ciutat d’origen o ciutat d’origen - Narobi
- ciutat d’origen. Tarifa subjecte a restriccions i/o penalitzacions en cas de canvi o
anul·lació.
Vols Kilimanjaro - Zanzíbar- Dar es Salam o Nairobi segons els vols internacionals.
Trasllats a aeroports i hotels.
Trasllats per terra en minibús i safaris en vehicles 4x4, garantitzant una finestreta per
passatger.
Allotjament i àpats (apartat ALLOTJAMENTS)
Safaris i entrades als parcs naturals.
Conductor/guia local de parla anglesa i hispana.
Visites segons l’itinerari descrit.
Tases aèries incloses al passatge aeri.
Assegurança d’asistència al viatge. Opcionalment es poden ampliar cobertures de
despeses d’anul·lació; consultar.
Impostos i IVA on s’apliqui.
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SERVEIS NO INCLOSOS:
•
•
•
•
•
•

Visats
Begudes
Propines a guies i extres personals.
Taxes d’entrada/sortida al país o aeorport en el cas que existeixin.
Ampliació de cobertures de l’assegurança d’assistència i anul·lació (recomanat).
Qualsevol altres concepte no especificat a l’apartat de Serveis Inclosos.

ALLOTJAMENTS
Allotjaments previstos (o similars):
Arusha: Karama Lodge
Karatu (L. Manyara / Ngorongoro): Highview Hotel
Serengeti: Serengeti Wildcamp
Ngorongoro: Ngorongoro Wildcamp
Stone Town (Zanzibar): Tembo Hotel, Asmini Palace, Dhow Palace Hotel, Chavda Hotel
Nungwi (costa nord): Mnarani Beach Cottages, Langi Langi beach Bungalows, Baobab Beach
Bungalows, Sunset Bay Hotel

TRANSPORTS
Durant les étapes de safari s’utilitzen vehicles 4x4 amb sostre practicable. Es grarantitza uan
finestreta per viatger. Els desplaçaments per carretera es realitzen en furgoneta o minibusos
depenent de la mida del grup.
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