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GC 1881 

Sud de Tanzània (12-13 dies) 

L’altra Tanzània fascinant i desconeguda 

 
Us proposem descobrir la Tanzània més inexplorada: Dar Es Salaam, la sorprenent capital, el carismàtic parc de Ruaha, el fascinant 

parc de Mikumi, l’exhuberant muntanya d’Udzungwa, els paisatges verges de Selous i un safari fluvial pel riu Rufiji. 

 
 

                
                                                           

Itinerari suggerit 
 

Dia 1.- Vol internacional a Dar Es Salaam. 

Dia 2.- Arribada i trasllat a l’hotel del centre de la capital. 

Dia 3.- Trasllat PN de Ruaha a través de paisatges africans autèntics i vilarros locals fins a la sabana de Ruaha. Nit. 

Dia 4 i 5.- Dos dies de safari al PN de Ruaha. Nit. 

Dia 6.- Trasllat fins al PN de Mikumi. Safari per la tarda i nit. 

Dia 7.- Trasllat fins al PN de la Muntanya d’Udzungwa, de densa vegetació i amb espècies amb perill d’extinció. Nit. 

Dia 8.- Safari a Mikumi pel mati. Trasllat a la Reserva de Selous, amb un paisatge verge i totalment diferent. Nit. 

Dia 9.- Safari tot el dia en la gran reserva de Selous. Nit. 

Dia 10.- Safari a peu pel mati. Per la tarda, safari en barca pel riu Rufiji on observarem hipopòtams i cocodrils. Nit a Selous. 

Dia 11.- Trasllat fins a l’aeroport de Dar Es Salaam o, depenent dels horaris, nit addicional a la capital. 

Dia 12 o 13.- Arribada a la ciutat d’origen. 

 

NOTA. Podeu completar el vostre safari tradicional pel nord de Tanzània afegint una estada pels parcs i reserves del sud. 

 

Preus i condicions:      

Safari des de 2.690€/ persona 

Extensió Zanzíbar des de 350€/ persona (3 *) o 450€/ persona (4*) 
 

Inclou:  trasllats aeroport-hotel-aeroport a Dar, transport en 4X4 adaptats amb conductor local, guia en privat de parla hispana, 

totes les taxes als parcs i reserves naturals, pensió completa durant els safaris i esmorzar a Dar, safari a peu a Selous, safari en 

vaixell al riu Rufiji, llibre d’animals i flora, cafè/té durant els safaris, assegurança local mèdica.  

Extensió a Zanzibar: estada en mitja pensió, trasllats aeroport-hotel-aeroport i vol Dar Es Salaam-Zanzibar (preu estimat). 
 

No inclou: Vols internacionals (et trobem el millor vol per aquest viatge), assegurança d’anul.lació opcional, visat d’entrada a 

Tanzània (50 USD), despeses personals, àpats / excursions no indicades. 
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                                Dar Es Salaam 

       
 

                                       Ruaha National Park 

               

                           Mikumi national park                                                Udzungwa mountains national park 

 

          

                         Selous game reserve                                                                       Rufiji river (Selous) 


