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Opis wycieczki

Termin: 
04-17.12.2023 r.
Transport: samolot

Tanzania
 PRAWDZIWA

AFRYKA

Czeka Was wspaniała przygoda! 
Doświadczycie niezapomnianych przeżyć, autentycznej Afryki.
Wyprawa stworzona z miłości do Afryki dla osób pragnących
poznać prawdziwe życie Masajów, chcących stanąć w oko 
w oko z dzikimi zwierzętami, aktywnie odpocząć i naładować
się energią na długi czas. 
Podczas wyjazdu będziemy spać w klimatycznych hotelach,
lodge, a także w wiosce masajskiej pośrodku sawanny.
Podglądniemy codzienne życie lokalsów, udamy się na
urokliwy trekking do górskiego wodospadu. Głównym
punktem programu będzie safari wśród dzikich zwierząt. 
Safari w Afryce nie da się porównać z żadnym innym
przeżyciem. Brzmi jak frazes? Tylko dopóki sami tego nie
doświadczycie! 
To wyjazd bez narzekania, marudzenia i fochów  Dla niektórych
jest to wyprawa życia! Czerpiemy z tego wyjazdu wszystko co
najlepsze. 
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11x śniadań i 11x obiadokolacji wg programu, każdego dnia
podczas wycieczki

Wyżywienie

Zakwaterowanie
W programie jest 11 noclegów - w różnych miejscach: hotele,
wioska masajska, hotel nad oceanem w Dar Es Salaam 
  
 

Zapraszamy  na AFRYKAŃSKĄ PRZYGODĘ, podczas której:
Poznasz życie Masajów, ich ZWYCZAJE, OBRZĘDY I TRADYCJE
 Oderwiesz się MENTALNIE od codzienności,
 Staniesz się TROPICIELEM dzikiej 5-tki na safari: słonia,
nosorożca, lwa, lamparta, bawoła,
 Będziesz OBSERWATOREM dzikiej, nieujarzmionej natury.

. 
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Dzień 1 / PRZELOT – WARSZAWA – DAR ES SALAAM
Zbiórka na lotnisku przy stanowisku odprawy biletowo-bagażowej, na lotnisku Chopina
w Warszawie. Odprawa biletowo – bagażowa, przelot do Dar Ee Saalam z przesiadką w
Doha. Przylot do Dar Ee Saalam, przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny, spacer po
mieście. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

PROGRAM

 Dzień 2 / MIKUMI PARK NARODOWY
Po sniadaniu wyjazd z hotelu w Dar es Salaam  transport do Mikumi NP.
Nasz kierowca zawiezie Cię z Dar-es-Salaam do Parku Narodowego Mikumi. Ta podróż
zajmie około 5 do 6 godzin i zatrzymasz się na lunch ..
Co zobaczysz  w Mikumi NP?
W tym parku będziesz miał okazję zobaczyć najbardziej fascynujące zwierzęta, takie jak
ogromne słonie afrykańskie, król lwów dżungli, dzikie psy, zebry, żyrafy, impale, hieny, bawoły,
gnu, jedna z największych antylop na świecie , elandy, bawolce, krokodyle, jaszczurki i inni
mieszkańcy. W parku znajduje się również ponad 300 gatunków ptaków, które zostały
zaobserwowane.
Później opuścisz park w kierunku domku Camp  na kolację i nocny relaks.

 Dzień 3 / MIKUMI PARK NARODOWY -SAFARI
Po sniadaniu wyjazd do Parku Narodowego Mikumi.Park ten z czasem stał się miejscem safari z
dziką przyrodą, pełnym niesamowitych atrakcji. Położony 283 km na zachód od Dar es Salaam
park został założony w 1964 roku i do dziś jest powszechnie uważany za czwarty co do
wielkości park narodowy w kraju.Lunch będzie serwowany na terenie parku narodowego. Po
południu opuścisz park i udasz się do Camp Lodge na nocleg i kolację. 
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Dzień 4 MIKUMI - CHALINZE, LUSHOTO 
Po śniadaniu   przejazd do Lushoto. przez Chalinze  i nocleg.w Lushoto. ok .650 km

Dzień 5 ,6 LUSHOTO, HANDENI

Po śniadaniu,  wyprawa w Góry Udzungwa . W Udzungwa czeka na nas wyjątkowo bujna
roślinność. Podglądniemy życie mieszkańców. Natomiast głównym punktem programu będzie
wodospad i punkt widokowy niczym z Króla Lwa!  Przejazd motocyklem na kolacje i nocleg w
buszu

Dzień 7,8 WIOSKA MASAJSKA
Po sniadaniu wizyta w wiosce Masajów – tradycja, legenda, ozdoba Afryki. Pojedziemy do
prawdziwej wioski masajskiej. Zamieszkamy w bomie. Cały nasz czas spędzimy w otoczeniu
prawdziwego buszu, masajskich kobiet i masajskich wojowników. Wyprawa z krowami do buszu,
wyprawa z kobietami po wodę, zobaczymy miejscowy kościół i szkołę, lokalny masajski targ.
Będziemy pić najlepszą herbatę z przyprawami i mlekiem, jeść ugali, siedzieć przy ognisku
pośrodku sawany i patrzeć w rozgwieżdżone niebo, zobaczymy prawdziwe drzewo hebanowe,
użyjemy ekologicznej masajskiej szczoteczki do zębów. Zobaczymy przepiękny masajski taniec
wojowników z kobietami. Tutaj będziemy poruszać się motocyklami. Będziemy spać w
masajskim domu. Kolacja i nocleg.w Lushoto.

Dzień 9  POWRÓT DO DAR ES SAALAM

Po śniadaniu,  droga powrotna do hotelu obiadokolacja i wypoczynek

Dzień 10,11 
Relaks i plażowanie

Dzień 12 PRZELOT DO POLSKI
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CENA OBEJMUJE
Przelot samolotem na trasie Warszawa  – Dar Es Saalam – Warszawa z przesiadką w Doha
Bagaż podręczny 8kg + bagaż rejestrowany 23 kg
Transport autokarem podczas realizacji programu oraz transferu z i na lotnisko
11 rozpoczętych noclegów w hotelach 3* w pokojach 2,3 os. z łazienkami 
Wyżywienie – 11x śniadania i 11x obiadokolacje wg programu w hotelach 
Ubezpieczenie podróżne WIENER z chorobami przewlekłymi: KL 100 000 EUR, NNW 5 500 EUR, OC
MIENIE 30 000 EUR, OC OSOBY 60 000 EUR, Bagaż 600 EUR 
Opiekę licencjonowanego pilota wycieczki / przewodnika lokalnego  podczas wycieczek
Wycieczki i atrakcje zgodnie z programem
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
Wynajem nagłośnienia audio guide – proszę zabrać własne słuchawki
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/osobę 
Turystyczny Fundusz Pomocowy 13zł/osobę
Transfery, przejazdy różnymi środkami transportu: taxi, autobus, motocykl

 DODATKOWO PŁATNE
Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% lub 6% - możliwość wykupienia w biurze
Kosztów wizy – 50 USD, płatne na lotnisku gotówką lub kartą / do wizy nie potrzeba zdjęcia
 Zwyczajowych napiwków – ok. 30 USD
 Napojów alkoholowych

CENY3500 PLN + 1690 USD
cena kompletna zawiera koszy wstępów i przewodników lokalnych.
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ZAKWATEROWANIE

4 noce: Hotel w Seashore Beach Resort Dar es Salaam  
7 nocy: Hotel podczas Safari
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Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie oraz miejsc zakwaterowania
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
Oferta została skalkulowana dla grupy 10 osób, przy mniejszej liczbie zostanie ponownie
skalkulowana
Podróżni mogą zabrać bagaż rejestrowany 23 kg oraz podręczny 7 kg
Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą    
Dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku
drugiej osoby na dokwaterowanie, uczestnik będzie musiał dopłacić kwotę 200 USD do
pokoju 1 osobowego
Godziny przelotu, linie Lotnicze Qatar

Przy zapisie wpłata 1000 PLN + 500 USD koszty rezygnacji zgodnie z OWU
Temperatura w grudniu kształtuje się w granicach: 26-28 C
 Na miesiąc przed wyjazdem zostaną przekazane uczestnikom szczegółowe informacje
dotyczące wyjazdu
Dokumentem podróży jest ważny dowód paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty
powrotu do Polski. 
Informacje dotyczące ew. obostrzeń przeciw Covid -19 będą przesyłane na bieżąco w
przypadku wprowadzonych zmian. Wyjazd odbywa się obecnie bez okazywania dokumentów
szczepień oraz bez konieczności wykonywania testów. 

      Warszawa – Doha  15.45-23:10
      Doha – Dar Es Saalam 01:40 – 10:15
      Dar Es Saalam – Doha 15:30 – 23:55
      Doha– Warszawa 08:15 – 12:05

DODATKOWE INFORMACJE


