KENIA - TANZANIA - ZANZIBAR - CZAR
SAWANNY I MAGIA WYSPY PRZYPRAW
Cena: 6200 PLN + 3360 USD

CENA OBEJMUJE:
przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Nairobi, Zanzibar – Warszawa (z
przesiadką)
przelot Arusha – Zanzibar
zakwaterowanie w lodge’ach 3*/4*, podczas wypoczynku hotel 4*
program safari (przejazdy samochodem terenowym, wejścia do parków, kierowca)
śniadania, obiady, kolacje podczas safari, śniadania i kolacje podczas wypoczynku
opiekę angielskojęzycznego przewodnika
ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)

CENA NIE OBEJMUJE:
wizy do Tanzanii – 50 USD, wizy do Kenii – 50 USD
napojów do posiłków
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/os.
(zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w
sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
ew. opłat za wycieczki fakultatywne
ew. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 570 USD

Program:
1. DZIEŃ: Warszawa – Nairobi
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im. F. Chopina w Warszawie – hala
odlotów przy stanowisku Opal Travel. Wylot z Warszawy do Nairobi przez jeden z
europejskich portów lotniczych. Przylot do Nairobi. Transfer do hotelu. Nocleg.
2. DZIEŃ: Nairobi – Jezioro Nakuru

Po śniadaniu jedziemy na południe, nad jezioro Nakuru – najbardziej znane jezioro w Wielkim
Rowie Afrykańskim. Jezioro położone jest w malowniczym rejonie, otoczone lasami, łąkami i
terenami bagnistymi. „Nakuru” to w języku Masajów „pył”. Mieszka tutaj ponad milion
różowych ﬂamingów, a obserwowanie ich to prawdziwe przeżycie. Obiad. Popołudniowe safari
w największym rezerwacie nosorożców w Kenii. Kolacja i nocleg w lodge.
3. DZIEŃ: Jezioro Nakuru – Narodowy Park Masai Mara
Po śniadaniu wyjazd do parku Masai Mara – jednego z najliczniej zamieszkiwanych przez
dzikie zwierzęta Parku Kenii. Mieszkają tu wszystkie zwierzęta należące do tzw. Wielkiej Piątki
(lew, słoń afrykański, lampart, nosorożec czarny, bawół afrykański). Przyjazd na lunch.
Popołudniowe safari. Powrót do lodge. Czas wolny, kolacja i nocleg.
4. DZIEŃ: Park Narodowy Masai Mara
Śniadanie. Ranne i popołudniowe safari. Obiad, kolacja i nocleg.
5. DZIEŃ: Park Narodowy Masai Mara – Park Narodowy Serengeti
Po śniadaniu przejazd do Tanzanii. Lunch, a następnie przejazd do Parku Narodowego
Serengeti, który jest jednym z największych i najbardziej znanych parków narodowych świata.
Nazwa „Serengeti” pochodzi z języka masajskiego i oznacza „nieskończone równiny”. To
wyjątkowe miejsce, gdzie możemy stanąć twarzą w twarz z dziką, nienaruszoną przyrodą.
Założony prawie sto lat temu Serengeti ma najwyższa koncentrację wielkich ssaków na
naszej planecie – żyje tu najwięcej lwów na kontynencie, więc szanse na ich spotkanie
podczas naszego safari są naprawdę duże. Obiad. Popołudniowe safari. Kolacja i nocleg w
Lodge.
6. DZIEŃ: Park Narodowy Serengeti
Śniadanie. Całodniowe safari po Serengeti, gdzie obserwować będziemy wiele pierwotnych
biotopów: bezkresne sawanny, lasy, busze i gęsto porośnięte krzewami doliny rzek. Lunch,
kolacja i nocleg w lodge.
7. DZIEŃ: Park Narodowy Serengeti – Ngorongoro
Śniadanie. Przejazd do Krateru Ngorongo (UNESCO) – największej na świecie kaldery
wygasłego wulkanu. Erupcja, która miała miejsce 2,5 miliona lat temu, pozostawiła
charakterystyczną wyrwę w wierzchołku krateru o średnicy 22 km. Po drodze wizyta w
wąwozie Olduvai. Lunch, kolacja i nocleg w Lodge.
8. DZIEŃ: Ngorongoro
Śniadanie. Fotosafari we wnętrzu krateru. Wypatrujemy Wielkiej Afrykańskiej Piątki. Lunch.
Powrót, kolacja i nocleg.

9. DZIEŃ: Ngorongoro – Park Narodowy Jeziora Manyara
Śniadanie. Wyjazd do Parku Narodowego jeziora Manyara, gdzie można spotkać więcej słoni
na kilometr kwadratowy niż w każdym innym rezerwacie w Afryce. Żyją tu także żyrafy,
zebry, gnu, bawoły, gazele, guźce, małpy, setki pawianów i zróżnicowane ptactwo. Park
znany jest też z lwów śpiących na drzewach. Safari przy jeziorze daje możliwość obserwacji
różnorodnego ptactwa, a szczególności występujących tu licznie ﬂamingów. Lunch, kolacja i
nocleg w lodge.
10. DZIEŃ: Park Narodowy Jeziora Manyara – Arusha – Zanzibar
Po śniadaniu wyjazd do Arusha. Lunch. Przelot na Zanzibar, nazywany „wyspą przypraw’’,
gdzie od czasów kolonialnych eksportowano na cały świat prawdziwy skarb – goździki.
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.
11-13. DZIEŃ: Wypoczynek Na Wyspie Zanzibar
Śniadanie. Wypoczynek na urokliwych plażach wyspy, możliwość opcjonalnych wycieczek.
Kolacja.
14. DZIEŃ: Zanzibar
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
15. DZIEŃ: Warszawa
Przylot do Warszawy.

