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GC 1881 

Tanzània i Kilimanjaro (12 dies) 

Nord de Tanzània i mini trek al Kilimajaro 

 
Ruta per fer els millors safaris al Cràter del Ngorongoro visitant els masai, la gorge d’Olduvai, els boiximans i ndatoga al llac 

Eyasi, el parc de Tarangire i del llac Manyara , combinat amb un mini trekking al Kilimanjaro fins al campament de Mandara. 

 

                   
Itinerari 
Dia 1.- Vol internacional a Kilimanjaro. 

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

Dia 3.- Trasllat fins a la base del mont Kilimanjaro i sessió informativa sobre el trekking. Nit 

Dia 4.- A primera hora, trasllat fins al punt d’inici del trek a 1600 mts. Travessarem un bosc tropical fins al campament de 

Mandara Hut, a 2700 mts. Dinar i petita escalada per veure el cràter de Maundi i els cims del Mawenzi i Uhuru. Nit a Arusha. 

Dia 5.- Trasllat al parc de Tarangire. Safari i nit. 

Dia 6.- Ruta fins al parc de llac Manyara. Safari per observar, entre d’altres, els lleóns trepadors. Nit. 

 Dia 7.- Entrarem a l’Àrea de Conservació de Ngorongoro. Després d’un safari a peu, seguirem cap a la gorge d’Olduvai. Visita 

d’un poblat masai i safari per la tarda. Nit al parc nacional de Serengeti. 

Dia 8.- Dia complet a la zona central del Serengeti. Nit. 

Dia 9.- Trasllat al cràter del Ngorongoro i safari a peu a la recerca del rinoceront blanc. Nit a la fall del Rift. 

Dia 10.- Sortida cap al llac Eyasi, territori boiximà. Visita dels boiximans i ndatoga. Arribada a Arusha i sopar tipic barbacoa. 

Dia 11.- Visita d’Arusha i el Masai market. A l’hora indicada, trasllat a l’aeroport i vol de tornada. 

Dia 12.- Arribada a la ciutat de desti. 

 

Preus i  condicions:    2.795€ en mixte tendet-lodge( hotel bany privat 

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

(Inclou vol Kilimanjaro- Zanzibar, trasllats aeroport-hotel I 3 nits( 4 dies en mitja pensió) 

  
Inclou:  trasllats aeroport-hotel, safaris en pensió completa, esmorzar a Arusha, aigua mineral il.limitada, transport en 4X4, 

guia professional parla hispana, taxes de tots els parcs nacionals, totes les visites/excursions indicades, assegurança local. 

 

No inclou: Vols internacionals (et trobem el millor vol), assegurança d’anul.lació opcional, visat (50USD), despeses personals, 

àpats / excursions no indicades, propines. 
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