KRAJ
BAZWA
2015 TERMINY
MNI GRUPKI

TANZANIA
SAFARI i WYPOCZYNEK
WG TABELKI
6 lub 4 lub 2 osoby

TANZANIA - SAFARI I WYPOCZYNEK
1 dzień
WARSZAWA - DOHA - ARUSHA
Odprawa paszportowo-bagażowa na lotnisku Okęcie w Warszawie.
Przelot z Warszawy do Doha, zmiana samolotu. Wylot do Tanzanii.
2 dzień
ARUSHA (lotnisko Kilimandzaro) - LAKE MANYARA
Przylot w godzinach porannych na międzynarodowe lotnisko Kilimanjaro w Arusha. Spotkanie z
miejscowym przedstawicielem kontrahenta, krótki briefing na temat programu Safari, następnie
spotkanie z kierowcą-pilotem. Wyjazd samochodami 4x4 do Parku Narodowego Lake Manayra, czas
przejazdu ok. 2 godziny. Zakwaterowanie w hotelu Lake Manyara, obiad.
Po południowe Safari (ok. 16:00), powrót do hotelu na kolację. Nocleg.
3 dzień
LAKE MANYARA - NGORONGORO
Wcześnie rano wyjazd na poranne Safari aby podziwiać budzące się ze snu zwierzęta, niektórych
trudno zobaczyć w ciągu dnia (hiena pasiasta, mangusta, szakal, łasza, żeneta i inne.
Park Narodowy Manyara jest idealnym schronieniem również dla słoni, zebr, nosorożców, żyraf,
wypoczywających w cieniu akacji lwów oraz kąpiących się w jeziorze hipopotamów.
Powrót do hotelu na śniadanie, czas wolny. Po obiedzie wyjazd do rezerwatu Ngorongoro.
Zakwaterowanie w Ngorongoro Sopa Lodge. Kolacja i nocleg.
4 dzień
NARODOWY REZERWAT PRZYRODY - NGORONGORO
Po wczesnym śniadaniu wyjazd na całodniowe safari w kraterze Ngorongoro – największym na
świecie, uważanym za OSMY cud świata i wpisany w 1970 na listę UNESCO. Tu żyje nie tylko „wielka
piątka” ale i wodne ptactwo, które zadomowiło się w jeziorze na dnie krateru. Posiłek (lunch) w
formie pikniku. Powrót do lodge, krótki relaks przed kolacją. Kolacja, nocleg.
Dla chętnych – przed rozpoczęciem Safari można odwiedzić wioskę Masajów za dodatkowa
opłatą 20 USD od osoby.
5 dzień
NGORONGORO - ARUSHA - ZANZIBAR
Po śniadaniu wyjazd do Arusha. W drodze na lotnisko Kilimandżaro - lunch w Arusha Cofee Lodge.
Przelot na Zanzibar. Po przylocie transfer do hotelu Karafuu Beach Resort, zakwaterowanie w
formule „All inclusive” , pokoje „garden view”, wypoczynek .
6 - 7 dzień

KARAFUU BEACH RESORT -WYPOCZYNEK.

8 dzień
ZANZIBAR - DAR ES SALAM - DOHA
Transfer do portu. Przepłynięcie katamaranem do Dar es Salam (ok. 1 godzina), tam – transfer na
lotnisko. Wylot do Doha, po przylocie – zmiana samolotu.
9 dzień
DOHA – WARSZAWA
Przelot z Doha do Warszawy. Zakończenie imprezy.
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Biuro: ul. Jeździecka 20 lok. 20,
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tel.: (22) 760 0536, kom. +48 502 574 127
e-mail: info@businessleisure.pl

CENY W USD
Ceny od osoby

01.06 – 15.07

16.07 –
25.08

26.08 - 31.10

01.11-15.12

2260

2375

2320

2150

w pokoju 2-osobowym
Minimum 6 uczestników

Minimum 2 uczestników

dopłata od osoby + 130
dopłata od osoby + 495

Dopłata do jedynki

dopłata od osoby + 333

Minimum 4 uczestników

Cena zawiera
 3 noclegi podczas Safari, 3 posiłki dziennie
 3 noclegi w hotelu Karafuu Resort na Zanzibarze, formuła „All inclusive”
 Podczas safari wszystkie transfery i przejazdy samochodem typu Land Cruiser 4x4 (do
wyłącznej dyspozycji);
 Transfery lotniskowe (serwis prywatny);
 przelot krajowy na trasie Arusha – Zanzibar
 bilet na prom Zanzibar – Dar Es Salam
 Pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych
wypadków, bagaż podróżny) podczas pobytu za granicą.

Cena nie zawiera

Przelotu na trasie: Warszawa-Arusha i Dar Es Salam-Warszawa z międzylądowaniem w DOHA,
sugerujemy przelot liniami Qatar Airways – cena w niższej taryfie ok. 3600 zl z opłatą serwisową
Przykładowy rozkład lotów:
wylot
SOB
WAW DOH
powrót
SOB
DAR DOH

16:45-23:30

NIE

DOH JRO

01:55-09:25

18:20 – 23:45

NIE

DOH WAW

01:25 – 06:25

Wizy wjazdowej do Tanzanii 50 USD od osoby;
Rekomendujemy zakup dodatkowego Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 100% w wysokości
2,76% ceny imprezy
Uwagi
* Wymagane jest zaszczepienie się na żółtą febrę i zalecane jest zażywanie tabletek na malarię;
* * Aktualne przepisy dotyczące wymagań paszportowych i zdrowotnych znajdują się na stronach
www.msz.gov.pl
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Biuro: Jeździecka 20 lok. 20.
05-077 Warszawa
Tel.(22) 760 0536, kom.: +48 502 574 127;
e-mail: info@businessleisure.pl

