
Del 24 de juny al 1 de juliol 2021

8 dies

Tanzània és fascinant... Des dels pics nevats del
Kilimanjaro fins les platges de coral de Zanzíbar, la
sabana herbàcia o l’espectacle de la gran Vall del Rift. 

El país ofereix paisatges únics plens de vida salvatge. Un
25% del territori del país està ocupat per reserves
d’animals en les que hi viuen la quinta part dels
mamífers més grans de l'Àfrica.

Ens acompanyes en aquesta aventura? 

 SAFARI TANZÀNIA

2.275€ + taxSAFARI TANZÀNIA 
Extensió opcional a Zanzíbar



24 JUNY (Dijous) 
BARCELONA – NIT A BORD   
Presentació a l’aeroport del Prat a les 14:00h i sortida en vol de
la Cía. Qatar a les 16:20h amb destinació a Doha. Connexió a les
01:40h destinació a Kilimanjaro. Nit a bord.

25 JUNY (Divendres)
KILIMANJARO – ARUSHA 
Arribada a Kilimanjaro a les 07:40h. Assistència i trasllat privat
destinació a Arusha. Recorregut panoràmic per aquesta ciutat i
visita als seus interessants mercats locals. Allotjament a l'hotel.

26 JUNY (Dissabte) 
ARUSHA- P.N. TARANGIRE
Esmorzar a l’hotel. Sortida per carretera fins el Parc Natural de
Tarangire. Durant la travessa gaudirem dels majestuosos
"baobabs" gegants. Tarangire és d’una gran bellesa. Des de
l’alba fins la posta de sol, la seva llum, màgica, captiva al
viatger. Aquest Parc fou fins l’any 1970 una zona de caça. Avui
és considerat un del més vells refugis, de la vida salvatge del
País. Son importants les quasi 300 espècies d'aus que hi podem
veure. Gràcies a les permanents aigües del riu Tarangire que
travessa el Parc, hi podrem observar els respectuosos búfals,
impales, gaseles, lleons, girafes i especialment la gran
concentració d'elefants on prenen el seu bany diari.
Dinar en pic-nic. Al capvespre, coincidint amb la posta de sol,
trasllats a Manyara. Acomodació al Ngorongoro Farm House.
Sopar i allotjament.

27 JUNY (Diumenge)
P.N. SERENGUETI                
Esmorzar a l'hotel. Al matí, realitzarem de safari. Serengueti: és
una paraula Masai que significa "gran terreny obert" i no hi ha
millor definició, per descobrir el més gran ecosistema de fauna
salvatge del planeta. Las interminables planes s'alternen amb
frondosos boscos d'acàcies i grans monuments granítics, on els
felins es refugien de la forta calor del migdia, els anomenats
Kopjes: En el Serengueti es produeix un dels espectacles més
grans del món: la migració. Quasi un milió de nyus i zebres es
mouen al voltant del Serengueti i el riu Mara com agulles d'un
rellotge. Aquest exercit gegant, en moviment, atrau els grans
depredadors, principalment els lleons i les hienes. També a les
girafes, elefants, lleopards, cocodrils, hipopòtams etc... 
Tot plegat un espectacle difícil d’oblidar.
Acomodació al Lodge Kati Kati. Sopar i allotjament.

SAFARI TANZÀNIA



28 JUNY (Dilluns)
P.N. SERENGUETI             
Estada en pensió completa al Lodge. Safari fotogràfic durant tot
el dia. El guia ens assessorarà dels millors punts, per observar
la fauna del Parc, des dels espectaculars lleons i lleopards fins
les vistes d’hipopòtams i cocodrils. Tot un dia que resultarà
fascinant. Sopar i allotjament a l'hotel.

29 JUNY (Dimarts)
P.N. SERENGUETI / NGORONGORO / KARATU            
Esmorzar al lodge i trasllat per carretera fins el Cràter de
Ngorongoro: Patrimoni de la humanitat de la UNESCO a l’any
1979“Si els àngels haguessin definit l'Edèn, les imatges
s’assemblarien a les del cràter de Ngorongoro”. D’aquesta
manera va expressar Reinhard Künkel, autor d’un llibre sobre
aquest apassionant racó de Tanzània. El cràter, d’origen
volcànic, està situat a uns 2.236 metres sobre el nivell de la mar
i té una superfície d’uns 300km2, d’on podrem observar tota la
fauna africana, a excepció de les girafes. És tracta d’un zoològic
natural, a l’aire lliure, on hi viuen una gran varietat d’habitats, en
el seu interior. En pocs minuts gaudirem de la sabana herbàcia,
plena de manats de búfals, zebres i antílops, al llac Eyasi replet
de flamencs i pelicans, acabant en un bosc on veurem,
elefants, gaseles i molt especialment els rinoceronts. Veure un
d’aquest exemplar, en el seu habitat natural, és tot un privilegi,
doncs és troben molt propers a l’extinció. Safari fotogràfic. Avui
serà molt important l’espectacle dels flamencs, sobre les
aigües fresques i alcalines del Llac Magadi, que s'extens a
l'interior del cràter. També és un àrea de pas d'una gran
quantitat d'aus. Tot plegat formarà part d'un gran paisatge
inesborrable. A les voreres del llac, podrem contemplar les
famílies d'hipopòtams. 
Dinar, sopar i allotjament a l’Hotel Farm House.

30 JUNY (Dimecres)
KARATU / ARUSHA / Nit a bord                  
Esmorzar al Lodge. Visita al poble Mto Wa Mbu on podrem
descobrir la cervesa local de banana i tota la seva cultura.
Possibilitat opcional de realitzar la excursió a les tribus
caçadores Hazdabe ( llac Eysai). Finalitzada la visita, trasllat a
l’aeroport per sortir en vol de la Cia Qatar a les 23:25h des de
Kilimanjaro amb destinació Doha. Sopar i nit a bord.

1 JULIOL (Dijous)
DOHA – BARCELONA 
Arribada a Doha a les 05:30h i enllaç a les 08:20h destinació a
Barcelona. Arribada a les 14:10h.

 SAFARI TANZÀNIA



Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Vols Cía. Qatar BCN- Doha - Kilimanjaro - Doha – BCN

Trasllat dels aeroports / hotels / aeroports.
1 nit HOTEL RIVER TREES a ARUSHA en dormir i
esmorzar.
1 nit FARM HOUSE NGORONGORO en pensió
completa.
2 nits CAMP KATI KATI SUPERIOR SERENGETI en
pensió completa.
1 nit HOTEL FARM HOUSE KARATU en pensió
completa.
Transport durant els Safaris en Land Cruisser 4x4 de 9
places ocupat per 6 persones, amb experts guies-
conductors de parla anglesa-espanyola.
Entrades a tots els Parc Nacionals que s'indica a
l’itinerari.
Expert guia acompanyant de Viatjalia Destins durant
tot el viatge.
Assegurança d'assistència i cancel·lació de viatge amb
cobertures per la Covid-19.

       (Tarifa promocional)

SERVEIS INCLOSOS

2.275€ + 397€ tax 
*Mínim 6 persones.
Suplement habitació individual: 285€

PREU PER PERSONA

Passaport amb una validesa mínim de 6
mesos.
Certificat de vacunació Covid-19 o Prova
PCR negativa.
Visat de Tanzània: Es tramita a l'arribada.
Preu a partir de 50 USD

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Es necessària la vacuna de la febre groga i
profilaxis de la malària.

VACUNES



Vol de Kilimanjaro – Stone Town – Kilimanjaro
Trasllat de l’aeroport a l’hotel / aeroport.
Estada de 4 dies 3 nits a l’hotel, Zanbluu Beach
Hotel****
Règim de mitja pensió.

EXTENSIÓ OPCIONAL A ZANZÍBAR

Zanzíbar:

L’illa perfumada, l’illa de les espècies. Una barreja
de l'exuberància africana i de l'indolència oriental.
D'interminables platges daurades, i dels seus fons
marins, considerats uns dels més bonics del món.

El centre econòmic i la principal ciutat és: Stone
Town. La ciutat de pedra de Zanzíbar, fou declarada
per la Unesco, l'any 2000, patrimoni de la humanitat,
per ser una de les ciutats més importants de la
cultura "swahili".

Les principals indústries són les espècies: nou
moscada, canyella i pebre, i molt especialment, el
turisme. Com anècdota us direm que el famós músic:
Freddie Mercury, líder de la banda britànica Queen,
nasqué a Stone town el dia 5 de setembre de l'any
1946, amb el nom de: Farrokh Bulsara.

PREU PER PERSONA: 595 € + 87 Tax
*Mínim 6 persones.
Suplement individual: 155€

SERVEIS INCLOSOS:

EXTENSIÓ ZANZÍBAR


