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Tanzània i Zanzibar

Tanzània clàssica i extensió a Zanzibar

 
Explora els mítics parcs nacionals de Tanzània, un dels millors destins del món per l’observació de la fauna i paisatges de l
Oriental. Et proposem completar el viatge amb una estada a l’illa de Zanzibar i les aigües de l’Oceà Índic.

 

Ruta suggerida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Preus i condicions:    Safari des der 2.495

Extensió a Zanzibar des de 350€/ persona en 3* o 450€/ persona en 4*

 Inclou:  vol domèstic Arusha-Zanzibar (preu estimat), trasllats aeroport

mineral il.limitada, allotjament en mixte tendet

tots els parcs nacionals, llibre de fauna I flora de regal, safari a peu al Ngorongoro, visita poblat masai I gorge 

d’Olduvai/museu, assegurança mèdica local, assistència del 

 

No inclou: Vols internacionals (et trobem el millor 

a Tanzània (50 USD), despeses personals, àpats / excursions no indicades
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Tanzània clàssica i extensió a Zanzibar

Explora els mítics parcs nacionals de Tanzània, un dels millors destins del món per l’observació de la fauna i paisatges de l
viatge amb una estada a l’illa de Zanzibar i les aigües de l’Oceà Índic.

Itinerari suggerit 

 

Dia 1.- Vol internacional a Kilimanjaro

Dia 2.- Arribada i trasllat a l’hotel d’

Dia 3.- Trasllat al PN Tarangire

Dia 4.- Trasllat al PN del Llac Manyara

Dia 5.- Trasllat a l’Àrea de Conservació de Ngorongoro. 

Safari a peu. Seguim a Gorge d’Olduvai

vall del Rift. Visita d’un poblat masai

costums. Arribada al PN Serengeti

Dia 6.- Safari tot el dia al PN Serengeti

Dia 7.- Trasllat al cràter del Ngorongoro

de la falla del Rift. 

Dia 8.- Trasllat a Arusha. Dinar típic africà amb barbacoa.

Tarda lliure per visitar el mercat masai

ciutat. Nit. 

Dia 9.- Trasllat a l’aeroport i vol a

trasllat a l’hotel davant de l’oceà. Nit.

 Dia 10 i 11.-  Estada a Zanzibar en mitja pensió

elegida i activitats opcionals. 

Dia 12.- Temps a Zanzibar fins l’hora del trasllat a l’aeroport 

local i vol de tornada.  

Safari des der 2.495€ per persona 

€/ persona en 3* o 450€/ persona en 4*

Zanzibar (preu estimat), trasllats aeroport-hotel, safaris en pensió completa i cafè/t

mineral il.limitada, allotjament en mixte tendet-lodge, transport en 4X4 en privat, guia de parla hispana, tax

tots els parcs nacionals, llibre de fauna I flora de regal, safari a peu al Ngorongoro, visita poblat masai I gorge 

, assegurança mèdica local, assistència del nostre corresponsal, 3 nits en 3 o 4

et trobem el millor vol per aquest viatge), asseguraná d’anul.lació opcional, visat d’entrada 

USD), despeses personals, àpats / excursions no indicades 
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(12-13 dies) 

Tanzània clàssica i extensió a Zanzibar 

Explora els mítics parcs nacionals de Tanzània, un dels millors destins del món per l’observació de la fauna i paisatges de l’Àfrica 
viatge amb una estada a l’illa de Zanzibar i les aigües de l’Oceà Índic. 

Kilimanjaro. 

Arribada i trasllat a l’hotel d’Arusha. 

PN Tarangire. Safari i nit. 

PN del Llac Manyara. Safari tot el dia. Nit. 

Àrea de Conservació de Ngorongoro. 

Gorge d’Olduvai i el seu museu, a la 

poblat masai i veurem les seves 

PN Serengeti i nit. 

Serengeti. Nit. 

cràter del Ngorongoro, safari i nit a la zona 

Dinar típic africà amb barbacoa. 

mercat masai i els museus de la 

Trasllat a l’aeroport i vol a l’illa de Zanzibar. Arribada i 

hotel davant de l’oceà. Nit. 

tada a Zanzibar en mitja pensió categoria 

 

Temps a Zanzibar fins l’hora del trasllat a l’aeroport 

€/ persona en 3* o 450€/ persona en 4* 

hotel, safaris en pensió completa i cafè/té/aigua 

ivat, guia de parla hispana, taxes d’entrada a 

tots els parcs nacionals, llibre de fauna I flora de regal, safari a peu al Ngorongoro, visita poblat masai I gorge 

nostre corresponsal, 3 nits en 3 o 4 estrelles MP a Zanzibar. 

asseguraná d’anul.lació opcional, visat d’entrada 
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                      Tarangire National Park 

       
 

                                    Manyara lake 

               

                                     Poblat masai                                                      Ngorongoro Conservation Area 

 

          

                         Serengeti National Park                                                               Olduvai gorge 


