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ČUDOVIT TANZANIJSKI SAFARI
(ZAGOTOVLJENI SKUPINSKI ODHODI),
KI GA JE MOGOČE PODALJŠATI S POČITNICAMI NA ZANZIBARJU
Čudovit tanzanijski safari je primeren za vse tiste, ki si želite več od safarija.
Poudarek bo na Serengetiju in Ngorongoru, ki sta najlepša tanzanijska narodna
parka, obiskali pa boste tudi jezero Manyara. Zagotovljen skupinski odhod pomeni,
da si boste ceno vozila in vodnika lahko delili z vašimi sopotniki, ki vam jih
priskrbimo mi, zato vas bo potovanje stalo manj, kot če bi v vozilu potovali sami.
Odhod iz Arushe na safari je vsak torek, četrtek in petek, če želite 4* nastanitev, ter
vsak ponedeljek in sredo, če želite 3* nastanitev. Program se izvaja glede na
razpoložljivost hotelov. Lahko ga izvajamo v vrstnem redu Manyara-SerengetiNgorongoro ali obratno (Ngorongoro-Serengeti-Manyara). Vodnik je angleško
govoreči, v vozilu pa vas je največ 7.
VRHUNCI POTOVANJA:







Obisk parka jezero Manyara, ki kljub dejstvu, da gre za enega najmanjših tanzanijskih narodnih parkov, ponuja na ogled
številne ptičje vrste, pa tudi opice si je moč ogledati precej od bližje kot v drugih parkih. Posebna značilnost parka so levi, ki
plezajo na drevo, seveda pa so tudi tu povodni konji, žirafe, sloni…
Narodni park Serengeti, ki obsega 15.000 kvadratnih kilometrov in ne navdušuje samo z velikim številom prosto živečih živali
temveč tudi z veliko raznolikostjo živalskih vrst. Čakajo vas nepozabna srečanja z levi, sloni, gepardi, zebrami, žirafami,
antilopami, gnuji, gazelami… pred vašimi očmi se bo odvijal živalski svet v malem – to je narodni park Serengeti, največji in
najslavnejši tanzanijski narodni park.
Ogled 20 km širokega kraterja Ngorongoro, ki velja za enega najboljših afriških predelov za opazovanje divjih živali, poleg
tega pa to območje naseljuje pleme Masajev, ki kljub številnim turistom živi po stoletja starih plemenskih običajih.
Med safariji boste lahko obiskali tudi masajsko vas. Masaji so nomadsko in pastirsko ljudstvo, ki živi v vzhodnem delu Afrike,
zlasti v Keniji in Tanzaniji, in je svojo preteklost ohranilo le z ustnim izročilom. Kljub napredku dežele Masaji še vedno živijo
v kolibah iz blata, gradnja pa je naloga žensk. »Manjato« po koncu držijo šibe in vejevje, stene pa so izolirane še s suho
travo in prekrite z blatom. Male odprtine v steni služijo kot ventilatorji in vir svetlobe. Ozek vhod seže vse do vrha strehe, ki
pa je visoka le toliko, do kolikor lahko dosežejo žene. Manjate obkrožuje bodičasto grmičevje, ki služi kot zaščita in ograja,
preprečuje vhod roparjev ali napadalnih živali ter izhod živine.

1. dan: EVROPSKO LETALIŠČE – ARUSHA
Po pristanku na mednarodnem letališču, kjer vas bo pričakal vaš osebni vodnik/voznik, prevoz do hotela.
Nastanitev, večerja in nočitev.

2. dan: ARUSHA – JEZERO MANYARA
Po zajtrku se boste priključili skupini. Kosilu v Arushi sledi prevoz do parka jezero Manyara in safari. Tik pred
sončnim zahodom prevoz do hotela in nastanitev, večerja in nočitev.

3. dan: JEZERO MANYARA – SERENGETI
Po zajtrku prevoz do narodnega parka Serengeti. Sledi safari s piknik kosilom v primeru 4* hotela oz. nastanitev,
kosilo in prosto popoldne v primeru 3* hotela. Večerja in nočitev.

4. dan: SERENGETI
Na celodnevni safari se boste odpravili zgodaj zjutraj, ko si plenilci lovijo svoj jutranji obed. Živali so v tem času
najbolj aktivne, zato obstaja večja možnost, da jih vidite na lovu. Piknik kosilo. Zvečer povratek v hotel, večerja in
nočitev.
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5. dan: SERENGETI – NGORONGORO
Po zajtrku safari vožnja do narodnega parka Ngorongoro ter nastanitev v hotelu in kosilo. Po kosilu bo prosto za
uživanje v udobju hotela. Večerja in nočitev.

6. dan: NGORONGORO
Na celodnevni »lov« za pisano živalsko druščino se boste podali zjutraj po zajtrku. Piknik kosilo. Zvečer povratek v
hotel, večerja in nočitev.

7. dan: NGORONGORO – ARUSHA – EVROPSKO LETALIŠČE
Po zajtrku prevoz do letališča za povratek nazaj proti domu.

V kolikor želite potovanje podaljšati s počitnicami na Zanzibarju, je tudi to mogoče.

2

