9 Dies als
“Grans Parcs de
Tanzània”

Inclou Safari Grans Parcs de Tanzània
EL SAFARI
Els parcs i reserves naturals de
Tanzània ofereixen un espectacle
únic de com viuen els animals
salvatges en el seu medi natural.
La ruta escollida està dissenyada
per poder observar la màxima
diversitat de fauna,
comportaments i paisatges.Es
tracta d'un safari fotogràfic on es
compartirà amb màxim 4 o 6
persones per vehícle, la qual cosa
garanteix una atenció individualitzada.Durant tot el safari es gaudirà
d'un guia-conductor local de parla hispana a cada vehicle amb una
excel·lent formació i àmplia experiència que li acompanyarà i triarà els
itineraris més adequats per localitzar als animals. Els vehicles utilitzats en
el safari seràn LandCruisers o similar 4x4 (amb sostre abatible) de 7 o 9 places, amb màxim quatre o sis ocupants en el vehicle.
Guies conductors: disposem de guies natius professionals amb anys d'experiència en safaris, un gran coneixement de la fauna autòctona i un bon
domini de l'espanyol
ITINERARI
1er Dia: ORIGEN - AEROPORT DE BARCELONA - KILIMANJARO

Sortida amb autocar direcció l´aeroport de Barcelona per embarcar al vol amb destinació Tanzània amb una escala. Nit a bord.
2ºn Dia: KILIMANJARO - ARUSHA

Arribada a Kilimanjaro Recepció a l'aeroport i sortida cap a la ciutat d’ Arusha. Arribada a hotel , acomodació i Sopar. Allotjament. Hotel African Tulip o similar.
3er Dia: ARUSHA-LLAC MANYARA. VISITA MTO WA MBU

Pensió completa. Desprès d´esmorzar sortirem cap a parc Nacional Llac Manyara per començar un
impresionant safari.El llac Manyara situat en la falla del rift valley conserva una estructura de bosc
primari, gairebé únic, té la peculiaritat de poder veure lleons trepadors, molts elefants, babuins,
girafes, hipopòtams i moltes espècies d'ocells com els flamencs. A la tarda Visita a un poblat Mto Wa
Mbu . Visitarem un mercat local, Una granja un orfanat i/o escola.
4art Dia: MANYARA-CRATER NGORONGORO

Esmorzar i Sopar a l´hotel. Dinar Pic nic al Parc. Sortida d'hora cap a l'espectacular cràter
del Ngorongoro per realitzar safari en la caldera més famosa de la terra. 20km de diàmetre i

600m de profunditat ho converteixen en un dels cràters més grans del món on se situa gran
concentració permanent d'animals de l’àfrica salvatge , rinoceronts, lleons, hienes , guepards,
flamencs, gaseles, zebres, impalas…
5è Dia: NGORONGORO-POBLAT MASAI-SERENGETI

Pensió completa. Dia de Safari al Serengeti. En el nostre recorregut visitarem un poblat Masai
i veurem la seva forma tradicional de viure. És aquest, el parc més famós de Tanzània per la
seva gran concentració de lleons. En el Serengeti es produeix un dels majors espectacles del
món: La Gran migració, en ell veurem representada tota la fauna animal d'Àfrica, grans
manades de nyus, elefants, impalas, lleopards i lleons prop dels Kopjes (monòlits de roca).
Sopar i allotament a l´hotel.
6è Dia: SERENGETI

Pensió completa. Dia dedicat a Safari pel Serengeti. El Parc Nacional del Serengueti va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1981.
7è Dia: SERENGETI- POBLE KARATU KARATU

Esmorzar i sortida d’hora de safari pel matí. Visita al poble Karatu i Visita a les plantacions Café/Flors. Dinar. A la tarda, visitarem un mercat local i/o
orfanat.Sopar i allotjament
8è Dia: KARATU - TRASLLAT AEROPORT HORA PREVISTA

Esmorzar i sortida cap aeroport per embarcar al vol amb destinació Barcelona amb una escala. Nit a bord
9è Dia: BARCELONA - ORIGEN.

Arribada a Barcelona, i trasllat amb autocar fins al nostre punt d´origen. Arribada, fí del viatge i dels nostres serveis.

Preu per persona: 3.750 €
Suplement habitació individual: 398 €

INCLOU:
Autocar Origen - Aeroport de Barcelona - origen.
Vol internacional Barcelona - Kilimanjaro - Barcelona amb taxes incloses
Trasllats a Tanzània aeroport-hotel-aeroport
Totes les Visites indicades l’itinerari
Hotels/Lodges garantitzats durant tot el circuit.
Règim Pensió Completa amb aigua mineral inclosa als àpats
Aigua mineral al vehicle durant el safari
Transport en 4x4 (lancruiser/similar) durant el safari Amb sostre abatible adaptat per a la millor observació de la fauna i paisatges amb finestra
garantida
Guía-conductor de parla hispana al llarg de tot el safari . 1 per vehicle
Totes les entrades dels parcs i reserves naturals.
Visats ( 50$ )
Propines
Assegurança d´assistència en viatge
Assegurança de cancel.lació.
Guia acompanyant de Viatges Samblas
ALLOTJAMENTS
Els allotjaments triats durant el safari són hotels, tented camps i lodges
molt exclusius perfectament equipats amb totes les comoditats,habitacions
dobles amb llits, llum, bany privat i aigua calenta.

