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DRODZY PAŃSTWO

Z

przyjemnością oddajemy w Państwa
ręce najnowszy katalog Afryki.
Z roku na rok zainteresowanie tym
kierunkiem wzrasta. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nieustannie
rozszerzamy i udoskonalamy wachlarz
naszych ofert. Na kolejnych stronach
katalogu odkryją Państwo cieszące się
niesłabnącą popularnością programy
wypraw w grupach międzynarodowych,
hotele na Zanzibarze oraz wyprawy luksusowe.
Całą ofertę naszego biura znajdą
Państwo na stronie www.konsorcjum.pl.

POSTAW NA SPRAWDZONYCH
®
DOŁĄCZ DO ZADOWOLONYCH

Jesteśmy czołowym touroperatorem, polską firmą z ponad 28 letnim
doświadczeniem. Firmę tworzy młody i
kreatywny zespół pasjonatów- ekspertów. Nasze doświadczenie w organizacji
wyjazdów turystycznych pomaga nam
urzeczywistniać marzenia o wyjątkowych podróżach w każdy zakątek świata.
Gwarantujemy niezapomniane wakacje
pełne pozytywnych wrażeń i emocji, ale
również poczucie bezpieczeństwa, które
zapewnia stały kontakt telefoniczny z
naszymi konsultantami 24/7.
Jesteśmy pasjonatami- ekspertami do zadań specjalnych. Dla naszych
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Klientów mamy ROZWIĄZANIE, które
oszczędza czas- profesjonalne doradztwo w zakresie organizacji podróży bliskich i dalekich. Indywidualne podejście
do każdego zapytania i poszukiwanie
rozwiązań dopasowanych do potrzeb
Klienta, to motto naszego działania, a
bycie rzetelnym partnerem w biznesie
to nasza codzienna praktyka.

BILANS NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Naszą rzetelność, ale również odpowiedzialność za branże potwierdza
członkowstwo w Polskiej Izbie Turystyki, a także Polskim Związków Organizatorów Turystyki. Dla potwierdzenia
wysokiego poziomu jakości naszych
usług przeszliśmy proces Certyfikacji
ISO, uzyskując Certyfikat 9001:2008. Poprzez stałe doskonalenie się, które jest
podstawą Certyfikacji ISO, gwarantujemy swój stały rozwój. Jesteśmy również
pierwszym biurem, które uzyskało Godło
Fundacji TERAZ POLSKA, coroczna weryfikacja jakości naszych usług pozwala
nam na używanie Godła od wielu lat. W
2009 roku przystąpiliśmy do krajowego
programu "Rzetelna Firma". W 2011 roku
uzyskaliśmy tytuł Jakości Roku, przyznany przez Ekspertów Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji. Zwracamy również
szczególną uwagę na najważniejszy

element naszej firmy- Pracowników. W
2010 roku otrzymaliśmy nagrodę „Firma Przyjazna Pracownikom” od Związku
Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Za
zasługi dla turystyki kadra zarządzająca
naszej firmy otrzymała 3 odznaki honorowe z rąk Ministra Gospodarki i Pracy.
To tylko wybrane nagrody czy tytuły, które nasza firma uzyskała podczas swojej działalności. Możemy się pochwalić
wieloma innymi, które potwierdzają, że
nasza firma gwarantuje wiarygodność
i rzetelność. Jesteśmy akredytowanym
Agentem IATA, co gwarantuje profesjonalną pomoc w zakresie sprzedaży biletów lotniczych do każdego zakątka świata, w atrakcyjnych cenach.
Poprzez swoją pracę, ale również
działania społeczne, czy udział w edukacji i szkoleniu młodej kadry tworzymy
polską turystykę, mając na celu jej stały
wzrost bezpieczeństwa.

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŹĆ?

Zapraszamy do odwiedzenia naszych
Biur Obsługi Klientów w Łodzi oraz w
Warszawie. Naszą ofertę można również
kupić w ponad 1000 punktach- wyselekcjonowanych biurach w całej Polsce,
które dzięki szkoleniom i wsparciu naszego zespołu w profesjonalny sposób
zaprezentują naszą ofertę.
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AFRYKA
INFORMACJE PRAKTYCZNE

CZYM SĄ WYPRAWY?

Wyprawy to imprezy turystyczne dla
osób pragnących zasmakować prawdziwej przygody za nieduże pieniądze. Program wypraw często zbacza
z uczęszczanych przez masowych turystów ścieżek, a wiele miejsc na trasie nie posiada infrastruktury, która
zwykle występuje podczas typowych
wyjazdów turystycznych. Wyprawy różnią się od tradycyjnych imprez turystycznych przede wszystkim tym, że są
niezapomnianą i spontaniczną przygodą, ich celem jest poznanie odwiedzanych terenów i tamtejszej kultury,
ale są też okazją by podnieść sobie
poziom adrenaliny, biorąc udział np. w
spływie rwącą rzeką, skacząc ze spadochronem, uczestnicząc w przejażdżce wśród dzikich zwierząt lub pływając
z delfinami.
Wyznajemy zasadę, iż ważniejsze od
miejsca zakwaterowania podczas wyprawy jest ogólne wrażenie i doświadczenia,
jakie zdobędziemy podczas wyprawy.
Razem podróżujemy, spożywamy posiłki,
a także wzajemnie uczymy się o innych
kulturach, tworząc zgraną grupę. Nasi
przewodnicy są profesjonalistami, znawcami kontynentu afrykańskiego, chętnie
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i z uśmiechem będą Państwu służyli pomocą.
Typowy dzień z nami zaczyna się
o wschodzie słońca, czas odmierzamy
zgodnie z zegarem natury i maksymalnie
go wykorzystujemy.
Podczas wypraw z zakwaterowaniem
w namiotach po rozbiciu obozowiska będziemy mieć czas na rozmowy o Afryce,
wymianę wrażeń z minionego dnia, grę
w karty lub gry planszowe. W przypadku
noclegów w bardziej komfortowych warunkach (domkach i bungalowach) jedyna
różnica polega na tym, iż śpimy w łóżkach.
W Afryce nie zawsze wszystko odbywa się
zgodnie z planem, bardzo prawdopodobne, że na naszej drodze pojawi się kilka
niespodzianek, jak choćby zamknięte z
powodu pogody drogi, kłopoty techniczne czy też obecność dzikich zwierząt w
obozowisku. Cokolwiek się wydarzy, jesteśmy na tyle doświadczeni, iż na pewno opanujemy każdą sytuację i sprawimy,
ze spędzą Państwo z nami fantastyczną
podróż.

a bardziej komfortowe warunki zakwaterowania wybierają uczestnicy po 40 roku
życia, choć są to oczywiście uśrednione
dane statystyczne i różnią się w zależności od wyprawy.
Zwykle liczba uczestników wypraw
z noclegiem w namiotach nie przekracza 20 osób (maksymalnie 24),
a w przypadku zakwaterowania w domkach 18 osób.
Ok. 50% uczestników stanowią osoby anglojęzyczne (obywatele USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, itd.), pozostałą
część stanowią mieszkańcy Europy i Azji.
Ze względu na charakter wypraw większość to osoby w wieku 18-55 lat, choć
zdarza się, iż biorą w nich udział również
osoby starsze niż 55 lat. Często wśród
uczestników znajdziemy pary lub grupy
przyjaciół, ale zdarzają się również osoby
podróżujące w pojedynkę, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W wyprawie może wziąć
udział każdy, komu niestraszne spotkanie
z prawdziwą przygodą! Nasze motto to:
Spodziewaj się niespodziewanego!

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W WYPRAWIE?

ZAKWATEROWANIE W NAMIOTACH
I DOMKACH – JAKIE SĄ RÓŻNICE?

Obecnie w wyprawie może brać udział
każdy. Przeciętny wiek uczestnika wypraw
z noclegiem pod namiotami to ok. 30 lat,

Wyprawy z zakwaterowaniem w domkach są złotym środkiem pomiędzy
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najtańszym zakwaterowaniem w postaci namiotów oraz kosztownymi safari
z noclegami w luksusowych lodżach.
Zakwaterowanie podczas wypraw ma
miejsce głównie w bungalowach, drewnianych lub słomianych domkach, które
położone są na terenie Parków Narodowych. Noclegi są w pokojach 2-osobowych, chyba, że dostępne są pokoje
jednoosobowe za dopłatą (na 1 wyprawę przypadają maksymalnie cztery takie miejsca). Dobra wiadomością jest
fakt, że już na każdej wyprawie po RPA
dostępne są pokoje z prywatną łazienką. Na wyprawach w Afryce Wschodniej
czasem będziemy spać w wieloosobowych pokojach - dormitoriach. W Afryce
Wschodniej zakwaterowanie jest podstawowe a sanitariaty wspólne. Wszystkie posiłki przyrządza nasza obsługa
(chyba, że jest to ustanowione inaczej).
Podczas wypraw z zakwaterowaniem
w domkach musicie Państwo posiadać
własne ręczniki, choć w RPA w większości domków są one dostępne. Podczas
wyprawy z Kapsztadu do Wodospadów
Wiktorii oraz wypraw po RPA z zakwaterowaniem w domkach do załogi dołączy
trzecia osoba, która będzie wykonywała
takie czynności jak mycie naczyń, czyszczenie ciężarówki itd.
Podczas wypraw z zakwaterowaniem w
namiotach otrzymają Państwo materac o
grubości 5 cm. Należy natomiast zabrać
ze sobą własny śpiwór i ręcznik, gdyż
nie ma możliwości wypożyczenia ich na
miejscu!

PRZED WYJAZDEM
– NIEZBĘDNE PRZYGOTOWANIE.

Prosimy upewnić się, iż zawiadomili nas
Państwo przed wyruszeniem na wyprawę
o Państwa specjalnych wymaganiach.
Prosimy powiadomić nas w formie pisemnej o Państwa specjalnych wymaganiach żywieniowych, alergiach lub nietolerancjach pokarmowych. Musimy o tym
wiedzieć najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem wyprawy, abyśmy mogli spełnić
Państwa prośby.

ofercie punkty wyprawy lub bardzo do
nich zbliżone, w tej samej cenie.

PASZPORT

Paszport musi posiadać odpowiednią
liczbę wolnych stron na wizy. Powinny to
być dwie puste strony na każdy odwiedzany kraj. Bardzo ważne jest, by paszport zawsze mieć przy sobie. Niezbędna jest kopia paszportu, którą należy
dać przewodnikowi. Proponuje się także
zostawienie jednej kopii paszportu w
domu. Paszport musi być ważny przez 6
miesięcy po opuszczeniu krajów Afryki.
Każdy pasażer jest odpowiedzialny za
posiadanie własnych wymaganych dokumentów: paszportu, wizy, certyfikatów
szczepień i innych.

WIZY – INFORMACJĘ ZNAJDUJĄ SIĘ PRZY
KAŻDYM PROGRAMIE WYJAZDU

Przepisy dotyczące wizy ciągle się zmieniają. Należy skontaktować się z organami wydającymi wizy, aby otrzymać
wszystkie potrzebne informacje, co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym
wyjazdem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wydania
uczestnikowi wizy przez odpowiednią
placówkę dyplomatyczną ani za odmowę
wjazdu na teren odwiedzanego kraju w
wyniku nieposiadania wymaganych dokumentów.
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l
l

CO ZABRAĆ NA WYPRAWĘ?

Można zabrać jedną walizkę podróżną do
20 kg i jedną torbę bagażu podręcznego. Prosimy pamiętać, że podczas naszej
wyprawy podróżujemy ciężarówkami, do
których łatwiej załadować i zabezpieczyć
torby czy plecaki niż walizki na kółkach.
Poza tym, często będą Państwo musieli
pokonać odległość od auta do miejsca
zakwaterowania idąc przez piach lub
nierówny teren, prosimy zatem spakować
się tak, by byli Państwo w stanie unieść
własny bagaż.

K ostium kąpielowy
Bieliznę i skarpetki
Kapelusz – zaleca się, by zakrywał szyję
i kark
P
 łaszcz przeciwdeszczowy
Pareo

Ubrania powinny być łatwe do prania i
suszenia i w miarę możliwości nie wymagać prasowania. Radzimy unikać tkanin
syntetycznych, które są niekomfortowe
podczas upałów. Z drugiej strony, wiele
osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak
zimno bywa w Afryce – obowiązkowa jest
kurtka. Noce bywają ciepłe, ale zawsze
należy mieć na sobie cos z długim rękawem i nogawką dla ochrony przez moskitami. Należy także zabrać jeden zestaw
wyjściowych ubrań na wieczory spędzane w restauracjach lub klubach. Osoby
noszące okulary lub szkła kontaktowe
powinny zabrać ze sobą zapasową parę.

Dodatkowe przedmioty:
l
l
l
l
l
l

l

l
l
l
l
l
l

 ęczniki (duży i mały)
R
Mokre chusteczki
Przybory toaletowe
Śpiwór
Latarka i zapas baterii
Aparat fotograficzny i zapas filmów/
kart pamięci
Butelkę na wodę (świetnie nadaje się
do tego butelka po 2 litrowej Coca-Coli)
Scyzoryk
Środki przeciw owadom
Kremy do opalania i po opalaniu
Okulary przeciwsłoneczne
Zegarek
Proszek do prania przyjazny środowisku

Zestaw na każda pogodę:
l

l

Mimo, iż zamierzamy trzymać się planu
wyprawy, prosimy o wyrozumiałość w
przypadku zmian, które mogą nastąpić.
Afryka jest nieprzewidywalna i wiele różnych sytuacji może spowodować te zmiany. Jeśli będziemy zmuszeni do ich wprowadzenia, zapewniamy Państwa, iż nadal
będziemy realizować wyszczególnione w

l
l

l

ZMIANY W PROGRAMIE WYPRAWY

l

l
l
l
l

l
l

2-3 pary krótkich spodenek/spódniczek
K urtka
Dres/bluza
2 pary długich spodni/jeansów
2 pary butów sportowych/traperów
S andały
3-4 koszulki z krótkim rękawem lub na
ramiączkach/sukienki
2-3 bluzki z długim rękawem
1 elegantsze ubranie w stylu smart casual
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RPA

wycieczki objazdowe
8 DNI/5 NOCY

PN KRUGERA – WIELKA PIĄTKA
I JOHANNESBURG I PARK NARODOWY KRUGERA I PANORAMA ROUTE I JOHANNESBURG

1

WARSZAWA – JOHANNESBURG

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku w Warszawie na dwie godziny
przed wylotem. Przelot do Johannesburga przez jeden z przesiadkowych portów
lotniczych.

2

JOHANNESBURG

Lądowanie w Johannesburgu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, czas do
własnej dyspozycji.

3

JOHANNESBURG – PARK NARODOWY
KRUGERA (śniadanie, lunch, kolacja)

Wyjazd z Johannesburga, zwanego miastem złota, w kierunku prowincji Mpumalanga, w stronę słynnego Parku Narodowego Krugera. Popołudniu wjedziemy na
teren P.N. Krugera, gdzie spędzimy kolejne 3 noce. Po zakwaterowaniu odbędzie
się wieczorne spotkanie przy ognisku
z lokalnymi tańcami.

4

PARK NARODOWY KRUGERA (śniadanie,
kolacja)

Wczesne rozpoczęcie dnia nagrodzi nas
cudownymi widokami. Po porannym safari (opcjonalnie) wyruszymy do P.N. Krugera, gdzie odbędziemy pierwsze safari
naszą ciężarówką, która umożliwi nam
oglądanie parku ponad innymi samochodami. Dni są przeznaczone na eksplorację południowej części tego rozległego rezerwatu. Będziemy mieli wielką
szansę na zobaczenie słonia, lwa, nosorożca, bawołu i lamparta – czyli słynnej
afrykańskiej Wielkiej Piątki.

5

P.N. KRUGERA (śniadanie, kolacja)

Tego dnia czeka nas całodzienne safari po P.N. Krugera naszą standardową

6
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ciężarówką lub w samochodzie z napędem na 4 koła i otwartym dachem. To
niepowtarzalna okazja do zrobienia fantastycznych zdjęć!

6

PANORAMA ROUTE – JOHANNESBURG
(śniadanie, lunch)

Po śniadaniu przejazd w stronę Johannesburga malowniczą trasą widokową
Panorama Route, po drodze zobaczymy
także Blyde River Canyon i Bourke’s Luck
Potholes, które są głównymi atrakcjami
tej trasy. Po przyjeździe do Johannesburga transfer do hotelu i nocleg. Większość
uczestników wyprawy skorzysta zapewne
z okazji zjedzenia wspólnej kolacji w lokalnej restauracji.

7

JOHANNESBURG – WARSZAWA (śniadanie)

Po śniadaniu transfer na lotnisko i lot
powrotny do Polski przez jeden z przesiadkowych portów lotniczych.

8

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.
Uwagi:
1. Brak szczepień obowiązkowych. Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom – tężec, polio, błonica, wzw A, wzw B, wścieklizna, cholera. Zaleca się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej.
2. Opcjonalny pakiet atrakcji zawiera – całodzienne
safari samochodem z napędem na 4 koła, poranne
safari w Kwa Mandala, pożegnalną kolację dnia 6.
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RPA

wycieczki objazdowe

11 D NI/9 NOCY

ODKRYJ TRASĘ GARDEN ROUTE
I KAPSZTAD I STELLENBOSCH I JASKINIE CANGO I OUDTSHOORN I KNYSNA I P.N. TSITSIKAMMA
I P.N. ADDO ELEPHANT I PORT ELISABETH

1

WARSZAWA – KAPSZTAD

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na
dwie godziny przed wylotem. Przelot do
Kapsztadu przez jeden z przesiadkowych
portów lotniczych.

2

KAPSZTAD

Przylot do Kapsztadu i transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.

3

KAPSZTAD – STELLENBOSCH (śniadanie,
kolacja)

Poranek opcjonalnie możemy spędzić
na wycieczce po Kapsztadzie. Następnie
wyjeżdżamy z pięknego miasta i kierujemy się do znanego z uprawy wina regionu Stellenbosch. Po czasie na lunch
pojedziemy do historycznego miasta
Stellenbosch, gdzie będziemy mieć czas
wolny na zwiedzanie. Wizyta w lokalnej
winiarni połączona z degustacją wina
i sera.

4

OUDTSHOORN (śniadanie, lunch)

Dzisiaj pojedziemy znaną Drogą 62 w
kierunku Oudtshoorn. Jeżeli pozwoli nam
na to czas to zatrzymamy się przy Ronnie’s
Sex Shop, popularnym miejscowym barze.
W trakcie malowniczej trasy zatrzymamy
się także przy lokalnych straganach aby
zapoznać się z tradycyjnymi produktami regionu. Opcjonalnie będziemy mogli
odwiedzić fermę strusi, gdzie zapoznamy
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się z tymi majestatycznymi ptakami. Noc
spędzimy w Oudtshoorn.

5

JASKINIE CANGO – KNYSNA (śniadanie,
lunch)

Rano czeka nas zwiedzanie Jaskini Cango,
gdzie zobaczymy fantastyczne formacje
wapienne. Po zakończeniu zwiedzania tych
niesamowitych cudów natury. Dalej pojedziemy malowniczą trasą przez Góry Outeniqua do popularnej nadmorskiej wioski
Knysna. Po południu czas wolny na zwiedzanie tego popularnego nadmorskiego
kurortu. Fakultatywnie zwiedzanie miasta,
safari po oceanie, skok na bungee, kajaki

6/7

BLOUKRANS/PARK NARODOWY
TSITSIKAMMA (2x śniadanie, 1x

lunch, 2x kolacja)

Przejazd do nadmorskiego regionu P.N.
Tsitsikamma, obfitującego we wspaniałe
trasy na piesze wycieczki. Będziemy mieli okazję odbyć kilkugodzinną wędrówkę
słynnym Szlakiem Wydr. Nieopodal znajduje się najwyższy na świecie Most Bloukrans
(216 m), z którego można skoczyć na bungie. Fakultatywnie zwiedzanie miasta, safari po oceanie, skok na bungee, kajaki,
zjazd na linie.

8

PARK NARODOWY ADDO ELEPHANT (śniadanie, lunch, kolacja)

Kierujemy się na wschód przez Prowin-

cję Przylądkową Wschodnią. Po drodze
zatrzymamy się w mekkce surferów Jeffrey’s Bay, która słynie ze swoich pięknych fal. Następnie udamy się do Parku
Narodowego Addo Elephant. Dzisiaj na
jego terenie żyje ponad kilkaset słoni. Przejażdżka wśród zwierząt w parku
stanowi dobrą okazję, aby zrobić wiele
wspaniałych zdjęć.

9

PORT ELISABETH (śniadanie)

Poranek spędzimy na spacerze po
parku. Następnie skierujemy się na południe w stronę słonecznego wybrzeża.
Transfer do hotelu, czas do własnej dyspozycji, nocleg.

10

PORT ELISABETH – WARSZAWA (śniadanie)

Transfer na lotnisko w Port Elisabeth i
przelot powrotny do Polski.

11

WARSZAWA

Przylot do Warszawy, zakończenie
imprezy.
Uwagi:
1. Brak szczepień obowiązkowych. Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom tężec, polio,
błonica, wzw A, wzw B, wścieklizna, cholera. Zaleca
się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej.
2. Opcjonalny pakiet atrakcji zawiera: zwiedzanie
Kapsztadu z przewodnikiem, zwiedzanie winnicy
Kraal Gallery z degustacja wina i sera, zwiedzanie
jaskini Cango.
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RPA, NAMIBIA

wycieczki objazdowe
11 DNI/8 NOCY

ODKRYWAMY CUDA PUSTYNI
I KAPSZTAD I REGION GÓR CEDERBERG I RZEKA GARIEP (ORANGE) I LAS KOKERBOOM
I KANION RZEKI FISH I PARK NARODOWY NAMIB-NAUKLUFT I ZWROTNIK KOZIOROŻCA
I WALVIS BAY I SWAKOPMUND

1

WARSZAWA – KAPSZTAD

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed
wylotem. Przelot do Kapsztadu przez jeden z przesiadkowych portów lotniczych.

lunch, kolacja)

Przylot do Kapsztadu i transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.

3

5

KAPSZTAD

KAPSZTAD – REGION GÓR CEDERBERG
(śniadanie, lunch)

Opuszczamy Kapsztad jadąc w kierunku gór Cederberg. Po drodze zatrzymamy się w punkcie widokowym, by zrobić
zdjęcia panoramy Kapsztadu oraz Góry
Stołowej. Przejedziemy przez region gór
Cederberg. Krótki postój przy jednym
z tradycyjnych Padstal, punktów gastronomicznych na trasie, gdzie można
spróbować lokalnych przekąsek. Czeka nas wizyta w lokalnej winiarni. Po
przyjeździe na miejsce zakwaterowania
przewodnik przybliży nam program wyprawy i opowie o pojeździe i wyposażeniu. Kolacja w tradycyjnym stylu.
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GARIEP (ORANGE) RIVER (śniadanie,

Podróż na północ przez region Northen
Cape i Namaqualand. Po drodze zatrzymamy się w Springbok, by zrobić ostatnie zakupy w RPA. Zakwaterujemy się w
domkach lub namiotach z widokiem na
rzekę Gariep.

2

8

4

RZEKA GARIEP – KANION RZEKI FISH
(śniadanie, lunch, kolacja)

O poranku dla chętnych spływ kajakiem
rzeką Orange, której tradycyjna nazwa
Gariep oznacza po porostu „rzekę”. Nazwa Orange została nadana na cześć holenderskiej rodziny królewskiej. Następnie przekroczenie granicy z Namibią. Po
lunchu przejazd na północ do kanionu
rzeki Fish. Wieczorem pójdziemy na spacer wzdłuż krawędzi kanionu, z którego
rozciąga się niesamowity widok.

6

PARK NARODOWY NAMIB-NAUKLUFT
(śniadanie, lunch, kolacja)

Rankiem pojedziemy w kierunku P.N. Na-
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RPA, NAMIBIA

wycieczki objazdowe
mib-Naukluft. Wjedziemy w głąb pustyni Namib, gdzie czekają na nas rozległe
tereny wydmowe oraz długie zakurzone
drogi. W nocy będziemy mieli okazje obserwować niebo w całkowitej pustynnej
ciszy, która może być jedynie przerwana
odgłosami dzikich zwierząt. Zakwaterowanie w domkach poza granicami parku.

7

PARK NARODOWY NAMIB-NAUKLUFT
(śniadanie, lunch, kolacja)

Dzisiejszy dzień zaczniemy od wczesnej
pobudki. Czeka nas wspinanie się na wydmę nr 45, aby obejrzeć z niej wschód
słońca, który jest ikoną każdego wyjazdu
do Namibii. Następnie będziemy mieli
okazję na wizytę w Sossusvlei, do której
udamy się autami z napędem na 4 koła.
Ostatnim przystankiem będzie spacer do
Kanionu Sesriem. Później dołączy do nas
lokalny przewodnik, który zapozna nas z
unikalnym pustynnym ekosystemem.

8/9

SWAKOPMUND (2x śniadanie,
1x lunch)

Dzisiaj przekroczymy Zwrotnik Koziorożca, podążając pustynnym wybrzeżem
Atlantyku. Naszym pierwszym przystankiem będzie Walvis Bay, gdzie będziemy
mogli obejrzeć kolonię flamingów. Po dotarciu do Swakopmund zostaniemy poinformowani o atrakcjach fakultatywnych,
z których będzie można skorzystać na-

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

stępnego dnia. Miasteczko słynie między
innymi z kawiarenek i piekarni, w których
można spróbować lokalnych smakołyków, których przepisy pochodzą jeszcze z
czasów niemieckich osadników.
Fakultatywnie jazda na quadach, sandboarding (jazda na desce po piasku),
skydiving (podniebne nurkowanie), obserwacja delfinów, kolacja w restauracji
i inne atrakcje.

10

SWAKOPMUND – WINDHOEK/WALVIS
BAY (śniadanie)

Transfer na lotnisko w Windhoek lub
Walvis Bay i przelot do Warszawy.

11

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie
świadczeń.

Uwagi:
1. Obywatele Polski przy wjeździe do Namibii zobowiązani są posiadać wizę na czas pobytu. Wizę do
Namibii (50 EUR) należy zdobyć przed wyjazdem do
Afryki. Konsorcjum Polskich Biur Podróży pośredniczy przy załatwianiu wiz.
2. Wizy do Namibii wydawane są w Berlinie. Opłata kurierska z pośrednictwem wizowym wynosi 400
PLN/wiza. Przy większej ilości wiz, koszt pośrednictwa naliczany będzie indywidualnie.
3. Opcjonalny pakiet atrakcji zawiera: wizytę w winiarni, kolację dnia 3, spacer po pustyni z przewodnikiem,
4. Brak szczepień obowiązkowych. Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom tężec, polio,
błonica, wzw A, wzw B, wścieklizna, cholera. Zaleca
się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej.
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UGANDA

wycieczki objazdowe

POZNAJEMY GORYLE

11 DNI/8 NOCY

I ENTEBBE I JEZIORO BUNYONI I KAMPALA I PARK NARODOWY WODOSPADU MURCHISON
I LAS BUDONGO

1

WARSZAWA – ENTEBBE

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku w Warszawie na dwie godziny
przed wylotem. Przelot do Entebbe przez
jeden z przesiadkowych portów lotniczych.

2

ENTEBBE

Przylot do Entebbe i transfer do hotelu w Kampali. Zakwaterowanie i nocleg.

3

KAMPALA - PN MURCHISON (śniadanie,
lunch, kolacja)

Przejazd z Kampali w kierunku Parku Narodowego Murchison. Wodospady Murchison znane także pod nazwą Kabaraga
tworzą malowniczą scenerię na Wielkim
Nilu. Park ten jest jednym z najbardziej
znanych obszarów chronionych w Ugandzie. Dzisiaj zrelaksujemy się pośród

10
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przyrody, aby przygotować się na wycieczkę do goryli. Wieczorem przewodnik
spotka się z Państwem i udzieli szczegółowych wyjaśnień odnośnie wyjazdu.

4

PARK NARODOWY WODOSPADU MURCHISON - LAS BUDONGO (śniadanie, lunch,

kolacja)

Las Budongo jest największym lasem mahoniowym w Afryce Wschodniej, w którym
można spotkać największą liczbę szympansów. Znany jest z obecności 9. gatunków naczelnych, jak również niezliczonej
ilości ptaków, ssaków, oraz różnorodnej
roślinności. Według danych obecnie żyje
na tym obszarze około 700-800 szympansów, i właśnie na ich poszukiwanie udamy
się na trekking z przewodnikiem. Dzisiejszy dzień przeznaczony jest także na safari po parku.
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wycieczki objazdowe

5

KAMPALA (śniadanie, lunch)

Dzisiaj powracamy do Kampali. Miasto położone w południowej części kraju,
niedaleko Jeziora Wiktorii jest stolicą i
największym miastem Ugandy. Kampala
jest głównym ośrodkiem gospodarczym
i kulturalnym kraju. Odwiedzający mogą
ujrzeć wiele „twarzy” miasta. Z jednej
strony mamy zatłoczone centrum z licznymi sklepami, barami i restauracjami, z
inne strony znajduje się tu wiele parków,
gdzie czas zdaje się jakby staną w miejscu. W drodze do Kampali odwiedzimy
rezerwat nosorożców. Te majestatyczne
zwierzęta każdego dnia walczą o przetrwanie. Specjalna organizacja powołana
do życia w 1997 roku, dba na tym obszarze o prawidłowy rozwój gatunku. Po południu czas do własnej dyspozycji.

6

KAMPALA - JEZIORO BUNYONI (śniadanie, lunch, kolacja)

stępowania Goryla Górskiego nijak ma się
do wyznaczonych przez człowieka granic
i obejmuje Ugandę, Ruandę oraz Demokratyczną Republikę Konga. Kiedy tylko to
możliwe będziemy starali się odwiedzić
Park Narodowy w Ugandzie, ale jest to
zależne od ilości pozwoleń. Jeśli nie uda
nam się zdobyć pozwoleń na odwiedzenie Goryli Górskich w Parkach Narodowych Bwindi lub Mgahinga w Ugandzie,
poinformujemy wcześniej wszystkich pasażerów, że pojedziemy do Ruandy lub
Demokratycznej Republiki Kongo. Wizy
dla obywateli wszystkich krajów kupuje
się na granicach tych państw.
Ponadto będziemy mieć okazję odwiedzenia wioski Pigmejów, gdzie zapoznamy się z tradycjami tego znanego plemienia afrykańskiego.

9

KAMPALA (śniadanie, lunch)

Wracamy do Kampali, gdzie będzie
okazja zjeść ostatni wspólny posiłek i
wymienić się adresami.

Przejazd na południe. Po drodze przekroczymy równik, a następnie dojedziemy do Jeziora Bunyoni, które jest znane
ze stromych brzegów i pięknych widoków.
Wieczorem relaks przed spotkaniem z
gorylami.

10

7/8

Przylot na lotnisko w Warszawie i
zakończenie świadczeń.

GORYLE (2x śniadanie, 2x lunch,
2x kolacja)

Odwiedzanie goryli jest wspaniałym sposobem, by wesprzeć ich przyszłe życie na
Ziemi, ponieważ wpływy z wejściówek są
przeznaczane na ich ochronę. Na świecie na wolności pozostało już raptem 650
przedstawicieli tego gatunku. Zasięg wy-
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błonica, wzw A, wzw B, dur brzuszny, wścieklizna,
cholera. Zaleca się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej.
3. Obywatele Polski przy wjeździe do Ugandy (ok.
100 USD) zobowiązani są posiadać wizę na czas pobytu. Wizę można uzyskać na granicy. O wizę do Ruandy należy ubiegać się wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej: www.
migration.gov.rw, gdzie publikowane są również aktualne informacje wizowe. Po przyznaniu wizy, formularz należy wydrukować i przedstawić podczas
kontroli granicznej. Koszt wizy jednokrotnej, ważnej
przez 30 dni wynosi 30 USD.
4. Wejścia na teren występowania goryli są ekstremalnie limitowane przez państwo w celu ochrony gatunku. Z tego względu trekking do goryli jest
opcjonalny. Zezwolenie na wejście do Parku kosztuje
630-730 usd/osoba

ENTEBBE – WARSZAWA (śniadanie)

Polski.

Transfer na lotnisko i wylot do

11

WARSZAWA

Uwagi:
1. Pakiet atrakcji zawiera spacer w poszukiwaniu
szympansów w parku Murchison Falls, rezerwat nosorożców, wizytę w wiosce Pigmejów
2. Przy wjeździe do Ugandy obowiązuje certyfikat
szczepień przeciw żółtej febrze. Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom tężec, polio,
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TANZANIA

wycieczki objazdowe
12 DNI/9 NOCY

WYPRAWA NA KILIMANDŻARO
TRASĄ MARANGU
I ARUSHA I MOSHI I PARK NARODOWY KILIMANDŻARO I KRATER MAUNDI I KRATER KIBO
I ZEBRA ROCKS I SZCZYT UHURU I MOSHI I ARUSHA
I UWAGA DO TEJ WYPRAWY PAKIET ATRAKCJI JEST OBOWIĄZKOWY!

1

WARSZAWA – ARUSHA

Odprawa bagażowo–paszportowa na
lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed
wylotem. Wylot do Arushy przez jeden z
przesiadkowych portów lotniczych.

2

ARUSHA

Transfer do hotelu, zakwaterowanie i
nocleg.

3

TANZANIA – MOSHI (śniadanie, kolacja)

Rano przejazd do Moshi. Jeśli dopisze nam pogoda, będziemy mogli po raz
pierwszy ujrzeć Kilimandżaro. Po przybyciu do hotelu czas wolny. Wieczorem
jeden z przewodników zapozna nas z
programem wycieczki i zasadami panującymi na trasie.

4

P.N. KILIMANDŻARO – MANDARA HUTS
(2700 M N.P.M.) (śniadanie, lunch,

kolacja)

Po sytym śniadaniu udamy się na
wschodnią stronę Kilimandżaro, by rozpocząć naszą wspinaczkę od Marangu
Gate położonej na wysokości 1860 m
n.p.m. Tego dnia czeka nas 7-kilometro-

12
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wa wędrówka przez las deszczowy do
bazy Mandara Huts. Jeśli wystarczy nam
energii będziemy mieli okazję na krótki
spacer do Krateru Maundi i KIbo, skąd w
pogodne dni można podziwiać panoramę Kenii i Tanzanii.

5

P.N. KILIMANDŻARO – HOROMBO HUT
(3700 M N.P.M.) (śniadanie, lunch,

kolacja)

Tego dnia czeka nas 11-kilometrowa
wspinaczka przez las i wrzosowiska do
Horombo Huts (3 700 m). Po drodze będziemy mieli okazję zobaczyć najciekawsze tanzańskie rośliny, takie jak lobelia
wielka czy dendrosenecio. W połowie
drogi zatrzymamy się na lunch, a przy
okazji będziemy mogli podziwiać wspaniały widok na Mawenzi (5149 m. n.p.m.),
jeden z trzech wierzchołków w masywie
Kilimandżaro.

6

P.N. KILIMANDŻARO – ZEBRA ROCKS
(4020 M N.P.M.) (śniadanie, lunch,

kolacja)

Dzisiejszy dzień służy aklimatyzacji, co
zwiększy nasze szanse na zdobycie szczy-
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wycieczki objazdowe
tu. Odbędziemy trwający 2 do 4 godzin
spacer do formacji skalnej zwanej Zebra
Rocks ze względu na swoje czarno-białe ubarwienie. Po powrocie ciepły lunch.
Wieczorem relaks przed następnym
dniem wspinaczki.

7

P.N. KILIMANDŻARO – KIBO HUT (4700
M N.P.M.) (śniadanie, lunch, kolacja)

Pobudka o wschodzie słońca. Po śniadaniu wyruszymy do bazy Kibo Huts (na wysokości 4700 m). Przez pierwszą połowę
dnia będziemy przecinać wyższe piętro
wrzosów i porostów, później zaś przejdziemy rozległym skalnym siodłem, łączącym szczyty Mawenzi i Kibo. Siodło to
jest górską pustynią, o księżycowym krajobrazie. Czeka dziś na nas jeszcze więcej
pięknych widoków!

8

P.N. KILIMANDŻARO – SZCZYT UHURU
(WIERZCHOŁEK KILIMANDŻARO 5895 M
N.P.M.) (śniadanie, lunch, kolacja)

Wczesnym rankiem rozpoczynamy ostatni etap wspinaczki na Kilimandżaro.
Przejdziemy stromym piargiem do Punktu Gilmana (Gilman’s Point) na obrzeżu
krateru zlokalizowanego na wysokości 5
681 m. n.p.m.) Następnie zdobędziemy
Uhuru, najwyższy szczyt Afryki (5 895 m.
n.p.m.). Po zdobyciu „Dachu Afryki” zejdziemy do obozowiska Horombo.
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9

P.N. KILIMANDŻARO – MOSHI (SZCZYT
5895 M N.P.M.) (śniadanie, lunch, ko-

lacja)

Droga powrotna wiedzie przez obozowisko Mandara i dalej, do bramy głównej
Parku Narodowego Kilimandżaro. Ci, którzy zdobyli szczyt, otrzymają certyfikat.
Zatrzymamy się w hotelu w Moshi na ciepłą kolacje, gorący prysznic i nocleg.

10/11

MOSHI – ARUSHA (śniadanie)

Czas na zasłużony odpoczynek. Wyjazd z
Moshi i transfer do Arusha na lot powrotny do Polski.

12

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie
imprezy.
Uwagi:
1. Obywatele Polski przy wjeździe do Tanzanii (50
USD) zobowiązani są posiadać wizę na czas pobytu.
Wizy można uzyskać na granicy.
2. Obowiązkowy pakiet atrakcji zawiera bilet wstępu
do Parku Narodowego Kilimandżaro.
3. Przy wjeździe do Tanzanii obowiązuje certyfikat
szczepień przeciw żółtej febrze. Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom tężec, polio,
błonica, wzw A, wzw B, dur brzuszny, wścieklizna,
cholera. Zaleca się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej.
MOŻLIWOŚĆ WEJŚCIA TRASĄ MACHAME – TRUDNIEJSZĄ ALE BARDZIEJ WIDOKOWĄ
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NAMIBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE w y c i e c z k i o b j a z d o w e
12 DNI/9 NOCY

DELTA OKAVANGO
I WODOSPAD WIKTORII

I WINDHOEK I DELTA OKAVANGO I PARK NARODOWY CHOBE I VICTORIA FALLS
I UWAGA DO TEJ WYPRAWY PAKIET ATRAKCJI JEST OBOWIĄZKOWY!

1

WARSZAWA – WINDHOEK

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku w Warszawie na dwie godziny
przed wylotem. Przelot do Windhoek
przez jeden z przesiadkowych portów
lotniczych.

2

WINDHOEK

Przylot do Windhoek i transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

3

WINDHOEK - BOTSWANA - GHANZI
(śniadanie, lunch, kolacja)

Wyjeżdżamy z Windhoek w kierunku północnym do Botswany. Po formalnościach
na granicy udamy się do Ghazi. Po rozbiciu obozu będzie możliwość odwiedzenia lokalnej społeczności plemienia San,
zamieszkującej tereny pustyni Kalahari,
która obejmuje aż 900 000 km2. Wieczorem przy kolacji będziemy mieć możliwość zobaczenia pokazu tradycyjnego
tańca przy lokalnej muzyce.
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4

MAUN (śniadanie, lunch, kolacja)

Rano możliwość opcjonalnego spaceru z przedstawicielem plemienia San,
który opowie o tym jak miejscowa ludność przez wieki przetrwała w jednych z
najtrudniejszych warunkach na świecie.
Opuszczamy Ghanzi i jedziemy do Maun,
będącym miejscem wypadowym do Delty
Okavango.
Zakwaterowanie w domkach. Przygotujemy się na pobyt na obszarze Delty Okavango. Po południu samolotem polecimy
do miejsca zakwaterowania, gdzie czekać
nas będzie spacer z przewodnikiem i rejs
łódką.
Zakwaterowanie w namiotach. Popołudniu przygotujemy się do wycieczki.
Przewodnik poinformuje o wszystkich
czynnościach i zajęciach w najbliższych
dniach. Dla chętnych będzie również
możliwość odbycia lotu widokowego nad
Deltą.
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wycieczki objazdowe

NAMIBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE

Fakultatywnie lot widokowy nad Deltą
(realizacja wycieczek uzależniona od czasu, min. 7 osób).

Mosi-oa Tunya (dym który grzmi). Wieczorem chętni będą mogli skorzystać z
kolacji w restauracji. Polecamy rejs po
rzece Zambezi w blasku zachodzącego
Słońca, podczas którego serwowana jest
kolacja i napoje.

5/6

MAUN – DELTA OKAVANGO

2x kolacja)

(2x śniadanie, 2x lunch,

Dwa dni spędzimy na terenie rozlewiska
rzeki Okvango, której specyficzny ekosystem ulega ciągłym zmianom, wraz
różnym poziomem wody.
Zakwaterowanie w domkach. Spotkamy
członków lokalnej społeczności, którzy
pokażą nam swoje terytorium.
Zakwaterowanie w namiotach. Rano
wsiądziemy do ciężarówki z napędem na
4 koła, która zabierze nas w rejon Delty.
Jeśli poziom wody będzie wysoki, będziemy musieli pokonać kawałek trasy
łodzią.
Kolejne 2 noce spędzimy obozując w
buszu. Jeśli pozwoli na to poziom wody,
popłyniemy po Delcie tradycyjną łodzią mokoro. Czekają nas również liczne
przechadzki po buszu, podczas których
będziemy wypatrywać dzikich zwierząt.
Należy cały czas pamiętać, że jest to teren puszczy i respektować prawa zwierząt.

7

DELTA OKAVANGO-CAPRIVI
(śniadanie, lunch, kolacja)

Dziś pożegnamy Deltę i pojedziemy na
północ. Przekroczymy granicę z Namibią.
Nasz camping ulokowany jest na brzegu
rzeki Okavango w rejonie Caprivi Strip.
Większość trasy będziemy dziś pokonywać przez tereny rezerwatów, co daje
okazję to spotkania dzikich zwierząt.

8

BOTSWANA – PARK NARODOWY CHOBE
(śniadanie, lunch, kolacja)

Naszym następnym celem będzie P.N.
Chobe. Popołudnie spędzimy obserwując
dziką zwierzynę podczas safari, samochodami lub łodziami po rzece Chobe.
To najlepsza forma podglądania zwierząt
i jednocześnie okazja do zrobienia fantastycznych zdjęć, szczególnie słoniom,
które w godzinach popołudniowych pojawiają się na brzegu rzeki.

10

VICTORIA FALLS (śniadanie)

Większość uczestników spędza
dzień na spływie tratwami po spienionych wodach rzeki. Tej atrakcji nie można
pominąć! W Victoria Falls dostępne są
również inne ekscytujące atrakcje.
Fakultatywnie rejs po rzece o zachodzie
słońca, rafting, skok na bungee, spacer z
lwami, jazda konna i wiele innych

11

VICTORIA FALLS – WARSZAWA
(śniadanie)

Przejazd na lotnisko. Po odprawie paszportowo-bagażowej wylot do Polski przez
jeden z europejskich portów lotniczych.

12

WARSZAWA

Przylot do Warszawy, zakończenie
wycieczki.
Uwagi:
1. Obywatele Polski przy wjeździe do Namibii i Zimbabwe zobowiązani są posiadać wizę na czas pobytu. Wizę jednokrotną do Zimbabwe (30 USD) kupuje
się na granicy kraju. Wizę do Namibii (50 EUR) należy
zdobyć przed wyjazdem do Afryki. Konsorcjum Polskich Biur Podróży pośredniczy przy załatwianiu wiz.
2. Wizy do Namibii wydawane są w Berlinie. Opłata
kurierska i koszty pośrednictwa wynoszą 400 PLN/
wiza. Przy większej ilości wiz, koszt pośrednictwa
naliczany będzie indywidualnie.
3. Brak szczepień obowiązkowych. Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom tężec, polio,
błonica, wzw A, wzw B, wścieklizna, cholera. Zaleca
się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej.
4. Opcjonalny pakiet atrakcji obejmuje: 3-dniową
wycieczkę do Delty Okavango (domki), 2-dniową wycieczkę do Delty Okavango (namioty), rejs łodzią w
P.N. Chobe, safari w P.N. Chobe, wstęp do P.N. Victoria Fall.

9

ZIMBABWE – VICTORIA FALLS (śniadanie, lunch)

Rano przekroczymy granicę z Zimbabwe.
Po przyjeździe do Victoria Falls będziemy
mieli czas na zaplanowanie jutrzejszych
atrakcji, a następnie udamy się pod zachwycające Wodospady Wiktorii na rzece
Zambezi, których lokalna nazwa brzmi

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®
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15

ZIMBABWE, ZAMBIA, MALAWI, TANZANIA w y c i e c z k i o b j a z d o w e
15 DNI/12 NOCY

WODOSPAD WIKTORII I MALAWI
I VICTORIA FALLS I LUSAKA I P.N. SOUTH LUANGWA I JEZIORO MALAWI
I IRINGA I PN MIKUMI I DAR ES SALAM

I UWAGA DO TEJ WYPRAWY PAKIET ATRAKCJI JEST OBOWIĄZKOWY!

1

WARSZAWA – VICTORIA FALLS

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku w Warszawie na 2 h przed wylotem. Wylot do Victoria Falls przez jeden z
przesiadkowych portów lotniczych.

2

VICTORIA FALLS

Przylot do Victoria Falls. Transfer do
hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.

3

LUSAKA (śniadanie, lunch, kolacja)

Zostawiamy za sobą ekscytujący Wodospad Wiktorii, który będziemy mogli
zobaczyć z mostu na rzece Zambezi i
udajemy się do gwarnej stolicy Zambii,
Lusaki. Liczba ludności Lusaki to ponad
3 mln mieszkańców. Lusaka znalazła się
pod panowaniem Brytyjczyków w 1905
roku wraz z budową linii kolejowej. Brytyjczycy zdecydowali o przeniesieniu do
Lusaki z Livingstone stolicy swojej afrykańskiej kolonii Rodezji Północnej. W
1964 roku Lusaka stała się stolicą niepodległej Zambii. Obecnie Lusaka jest
kosmopolitycznym ośrodkiem miejskim i
celem wypraw wielu turystów.

4

PETAUKE (śniadanie, lunch, kolacja)

Dzisiejszego dnia czeka nas długa
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droga przez Zambię – będziemy przekraczać rzeki, aż dotrzemy, do Parku Narodowego South Luangwa. Po drodze będzie
można zobaczyć mieszkańców Zambii,
którzy transportują ze stolicy niedostępne w innych częściach kraju produkty,
kolorowe targi z warzywami i owocami
oraz ozdobne meczety wybudowane dla
potrzeb dość licznej muzułmańskiej społeczności. Na nocleg dotrzemy do miejscowości Petauke.

5/6

PARK NARODOWY SOUTH
LUANGWA (2x śniadanie,

2x lunch, 2x kolacja)

Wczesnym rankiem przejazd z Petauke
do granicy Parku Narodowego South Luangwa, gdzie spędzimy dwie następne
noce obozując nad brzegiem rzeki Luangwa. Wieczorem pierwszego dnia będziemy mieli możliwość odbycia safari o
zachodzie słońca w P.N. South Luangwa.
Park South Luangwa jest znany z dużej
koncentracji hipopotamów i lampartów
na tym obszarze. Drugiego dnia odwiedzimy wioskę lokalnej społeczności i
będziemy mogli podziwiać plemienne
wyroby włókiennicze. Ponadto, wybierzemy się z przewodnikiem na 3-godzinną
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w y c i e c z k i o b j a z d o w e ZIMBABWE, ZAMBIA, MALAWI, TANZANIA

przejażdżkę po parku w celu obserwacji
dzikiej zwierzyny.
Fakultatywnie rankiem można wybrać
się na spacer lub przejażdżkę po parku
z miejscowym wykwalifikowanym przewodnikiem.

7

JEZIORO MALAWI (śniadanie, lunch,
kolacja)

Dzisiaj opuścimy P.N. Luangwa i skierujemy się nad brzeg jeziora Malawi. Jest to
miejsce z bogatą historią i malowniczą
przyrodą. Czas na relaks.

8

JEZIORO MALAWI (śniadanie, lunch,
kolacja)

Rano będziemy mieć okazję podziwiania malowniczego wschodu słońca, a
następnie transfer z południowego na
północny brzeg jeziora, gdzie spędzimy 2
kolejne dni.

9/10

JEZIORO MALAWI (2x śnia-

danie, 2x lunch, 2x kolacja)

Czas na odkrywaniu tego regionu oraz
skorzystania z wielu fakultatywnych
atrakcji.
Ponadto wizyta mieście Karonga, gdzie
w XIX wieku znajdował się port, z którego
wywożono największą liczbę niewolników w centralnej Afryce. Będzie również
możliwość odwiedzenia muzeum prezentującego historię naturalną regionu, a
szczególnie wykopalisk archeologicznych
związanych z dinozaurami.
Fakultatywnie wizyta w Livingston, nurkowanie

11

TANZANIA – IRINGA (śniadanie,

lunch, kolacja)

Opuszczamy terytorium Malawi i wjedziemy do Tanzanii. Opuścimy Dolinę
Wielkiego Ryftu przez wspaniałe górskie
przełęcze i rozległe plantacje herbaty.
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Noc spędzimy w Iringa. Zjemy tradycyjną
kolację w restauracji.

12

MIKUMI (śniadanie, lunch,
kolacja)

Jedziemy do P.N. Mikumi, gdzie można
spotkać m.in. lwy, zebry, bawoły, antylopy
i słonie. Popołudniowe safari w P.N. Mikami.

13

DAR ES SALAAM (śniadanie,
lunch)

Opuszczamy P.N. Mikumi i jedziemy do
historycznego miasta portowego Dar
Es Salaam, bramy Zanzibaru. Miasto to
jest jednym z najstarszych ośrodków we
wschodniej Afryce. Zakwaterowanie w
hotelu, nocleg.

14

DAR ES SALAAM – WARSZAWA
(śniadanie)

Transfer na lotnisko w Dar Es Salaam i lot
powrotny do Polski.

15

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie
imprezy.
Uwagi:
1. Obywatele Polski przy wjeździe do Malawi, Zambii
i Tanzanii zobowiązani są posiadać wizę na czas pobytu. Wizę jednokrotną do Zambii (70 USD) i Tanzanii
(50 USD) kupuje się na granicy kraju. Wizy do Malawi
(125 EUR) należy zdobyć przed wyjazdem do Afryki.
Konsorcjum Polskich Biur Podróży pośredniczy przy
załatwianiu wiz.
2. Wizy do Malawi wydawane są w Berlinie. Opłata
kurierska i pośrednictwo wizowe wynoszą 400 PLN/
wiza (przy większej ilości wiz cena naliczana jest indywidualnie).
3. Opcjonalny pakiet atrakcji zawiera wizytę w wiosce w South Luangwa, safari o zachodzie słońca w
P.N. South Luangwa, Safari w P.N. Mikumi.
4. Przy wjeździe do Tanzanii należy okazać certyfikat
szczepień przeciw żółtej febrze. Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom tężec, polio,
błonica, wzw A, wzw B, wścieklizna, cholera. Zaleca
się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej.
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RPA, NAMIBIA

wycieczki objazdowe
16 DNI/13 NOCY

NAMIBIJSKA WYPRAWA

I KAPSZTAD I GÓRY CEDERBERG I RZEKA GARIEP (ORANGE) I KANION RZEKI FISH
I P.N. NAMIB-NAUKLUFT I SWAKOPMUND I KAMANJAB I PLEMIĘ HIMBA I P.N. ETOSHA I WINDHOEK

I UWAGA DO TEJ WYPRAWY PAKIET ATRAKCJI JEST OBOWIĄZKOWY!

1

WARSZAWA – KAPSZTAD

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku w Warszawie na 2 h przed wylotem. Przelot do Kapsztadu przez jeden z
europejskich portów lotniczych.

2

KAPSZTAD

Przylot do Kapsztadu i transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.

3

KAPSZTAD – REGION GÓR CEDERBERG
(śniadanie, lunch, kolacja)

Opuszczamy Kapsztad jadąc w kierunku
gór Cederberg. Po drodze zatrzymamy się
w punkcie widokowym, by zrobić zdjęcia
panoramy Kapsztadu oraz Góry Stołowej.
Przejedziemy przez region gór Cederberg.
Czeka nas wizyta w lokalnej winiarni. Po
przyjeździe na miejsce zakwaterowania
przewodnik przybliży nam program wyprawy i opowie o pojeździe i wyposażeniu. Kolacja w tradycyjnym stylu.

4

GARIEP (ORANGE) RIVER (śniadanie,
lunch, kolacja)

Podróż na północ przez region Northen
Cape i Namaqualand. Po drodze zatrzy-

18
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mamy się w Springbok, by zrobić ostatnie zakupy w RPA. Zakwaterujemy się w
domkach lub namiotach z widokiem na
rzekę Gariep.

5

RZEKA GARIEP – KANION RZEKI FISH
(śniadanie, lunch, kolacja)

O poranku dla chętnych spływ kajakiem
rzeką Orange, której tradycyjna nazwa
Gariep oznacza po porostu „rzekę”. Nazwa Orange została nadana na cześć holenderskiej rodziny królewskiej. Następnie przekroczenie granicy z Namibią. Po
lunchu przejazd na północ do kanionu
rzeki Fish. Wieczorem pójdziemy na spacer wzdłuż krawędzi kanionu, z którego
rozciąga się niesamowity widok.

6

PARK NARODOWY NAMIB-NAUKLUFT
(śniadanie, lunch, kolacja)

Rankiem pojedziemy w kierunku P.N. Namib-Naukluft. W nocy będziemy mieli
okazje obserwować niebo w całkowitej
pustynnej ciszy, która może być jedynie
przerwana odgłosami dzikich zwierząt.
Zakwaterowanie w domkach poza granicami parku.
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RPA, NAMIBIA

wycieczki objazdowe

7

PARK NARODOWY NAMIB-NAUKLUFT
(śniadanie, lunch, kolacja)

Dzisiejszy dzień zaczniemy od wczesnej
pobudki. Czeka nas wspinanie się na wydmę nr 45, aby obejrzeć z niej wschód
słońca, który jest ikoną każdego wyjazdu
do Namibii. Następnie będziemy mieli
okazję na wizytę w Sossusvlei, do której
udamy się autami z napędem na 4 koła.
Ostatnim przystankiem będzie spacer do
Kanionu Sesriem. Później dołączy do nas
lokalny przewodnik, który zapozna nas z
unikalnym pustynnym ekosystemem.

8/9

SWAKOPMUND (2x śniadanie,
1x lunch)

Dzisiaj przekroczymy Zwrotnik Koziorożca, podążając pustynnym wybrzeżem
Atlantyku. Naszym pierwszym przystankiem będzie Walvis Bay, gdzie będziemy
mogli obejrzeć kolonię flamingów. Po
dotarciu do Swakopmund zostaniemy
poinformowani o atrakcjach fakultatywnych, z których będzie można skorzystać
następnego dnia.
Fakultatywnie jazda na quadach, sandboarding (jazda na desce po piasku),
skydiving (podniebne nurkowanie), obserwacja delfinów, kolacja w restauracji
i inne atrakcje.

10

SWAKOPMUND – GÓRY SPITZKOPPE
(śniadanie, lunch, kolacja)

Zakwaterowanie w namiotach. dzisiaj
przejedziemy w głąb lądu w kierunku
Gór Spitzkoppe. Dzisiejszego popołudnia
przewodnik zabierze nas na wędrówkę,
podczas której poznamy niesamowite
formacje skalne.
Zakwaterowanie w domkach. dzisiaj pojedziemy w kierunku Khorixas. Po drodze
zatrzymamy się w górach Spitzkoppe, gdzie
przewodnik zabierze nas na wędrówkę,
podczas której zobaczymy wspaniałe malowidła oraz formacje skalne. Zobaczymy
również skamieniały las. Nocleg w Khorixas.

11

KAMANJAB – PLEMIĘ HIMBA (śniadanie, lunch, kolacja)

Przejazd na północ w kierunku Kamanjab, gdzie będziemy mieli okazję spotkać
niezwykle ciekawe plemię Himba. Członków tego plemienia łatwo rozpoznać po
charakterystycznym ubiorze i fryzurach.
Namibijki z plemienia Himba słyną z urody i gładkiej skóry, pielęgnowanej mazią
z masła, wonnych olejków roślinnych i
ochry. Uważane są za najpiękniejsze kobiety Afryki
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12/13

PARK NARODOWY ETOSHA

2x kolacja)

(2x śniadanie, 2x lunch,

Wczesny wyjazd do P. N. Etosha. Podczas
safari będziemy mieli okazję zobaczenia wielu dzikich zwierząt, które niekiedy będą przecinać nam drogę. Niekiedy
nocleg na terenie parku nie jest możliwy – w takim wypadku przenocujemy na
pobliskiej farmie. Fakultatywnie safari
nocne, które daje także możliwość obserwacji zwierząt, które swoją aktywność
zaczynają po zachodzie słońca.
Fakultatywnie safari w parku.

14

WINDHOEK (śniadanie, lunch)

Wczesnym rankiem wyruszymy do
Windhoek, stolicy Namibii. Po drodze zatrzymamy się przy lokalnym targowisku,
na którym będziemy mogli kupić tradycyjnie wyrabiane pamiątki. Po południu
przewodnicy zabiorą nas na krótką wycieczkę po mieście w naszych ciężarówkach. Wieczorem możliwość zjedzenia
wspólnej kolacji w restauracji. Nocleg w
hotelu w Windhoek.
Fakultatywnie kolacja w restauracji.

15

WINDHOEK – WARSZAWA (śniadanie)

Po śniadaniu transfer na lotnisko
na lot powrotny. Wylot do Warszawy.

16

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.
Uwagi:
1. Obywatele Polski przy wjeździe do Namibii zobowiązani są posiadać wizę na czas pobytu. Wizy do
Namibii (50 EUR) należy zdobyć przed wyjazdem do
Afryki. Konsorcjum Polskich Biur Podróży pośredniczy przy załatwianiu wiz.
2. Wizy do Namibii wydawane są w Berlinie. Opłata kurierska z pośrednictwem wizowym wynosi 400
PLN/wiza. Przy większej ilości wiz, koszt pośrednictwa naliczany będzie indywidualnie.
3. Opcjonalny pakiet atrakcji zawiera: tradycyjna
kolacja z degustacją wina, spacer po pustyni z przewodnikiem, wizyta w wiosce Himba.
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RPA, BOTSWANA, ZIMBABWE

wycieczki objazdowe

WODOSPADY I PARKI

18 DNI/15 NOCY

I JOHANNESBURG I KALAHARI I DELTA OKAVANGO I GWETA I PARK NARODOWY CHOBE I VICTORIA FALLS I P.N. HWANGE I P.N. MATOPOS I WIELKIE ZIMBABWE I THIPIESE I JOHANNESBURG

I UWAGA DO TEJ WYPRAWY PAKIET ATRAKCJI JEST OBOWIĄZKOWY!

1

WARSZAWA – JOHANNESBURG

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku w Warszawie na dwie godziny
przed wylotem. Przelot do Johannesburga przez jeden z przesiadkowych portów
lotniczych.

2

JOHANNESBURG

Przylot do Johannesburga i transfer
do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu i
nocleg.

3

BOTSWANA – KANG (śniadanie, lunch,

kolacja)

Wyjeżdżamy z Johannesburga w kierunku północnym do Botswany. Po formalnościach na granicy udamy się do małej
wioski Kang. Jest to malownicze miejsce
uznawane za bramę Kalahari.

4

KALAHARI (śniadanie, lunch, kolacja)

Po śniadaniu wjedziemy głębiej na
teren Kalahari, gdzie spędzimy czas poznając lud San. Jedną z możliwości będzie spacer z przewodnikiem, który odkryje przed nami sekrety przetrwania
na pustyni. Wieczór z muzyka i tańcami
tradycyjnymi.
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5

KALAHARI – MAUN (śniadanie, lunch,
kolacja)

Opuszczamy Kalahari i jedziemy do
Maun, będącym miejscem wypadowym
do Delty Okavango. Dzisiejszego popołudnia przygotujemy się do wyprawy na
teren Delty Okawango.
Fakultatywnie lot widokowy nad Deltą
(realizacja wycieczek uzależniona od czasu, min. 7 osób)

6/7

MAUN – DELTA OKAVANGO (2x

śniadanie, 2x lunch, 2x kolacja)

Zakwaterowanie w domkach. Do delty
polecimy samolotem. Spotkamy członków lokalnej społeczności, którzy pokażą
nam swoje terytorium.
Zakwaterowanie w namiotach. Rano
wsiądziemy do ciężarówki z napędem na
4 koła, która zabierze nas w rejon Delty.
Jeśli poziom wody będzie wysoki, będziemy musieli pokonać kawałek trasy łodzią.
Kolejne 2 noce spędzimy obozując w
buszu. Jeśli pozwoli na to poziom wody,
popłyniemy po Delcie tradycyjną łodzią mokoro. Czekają nas również liczne
przechadzki po buszu, podczas których
będziemy wypatrywać dzikich zwierząt.
Należy cały czas pamiętać, że jest to te-
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RPA, BOTSWANA, ZIMBABWE

wycieczki objazdowe

Pozostawiamy deltę w tyle i udajemy
się do Namibii, gdzie czeka na nas nocleg
w regionie Caprivi, blisko Parku Chobe.

z epoki żelaza przez wieki budziły liczne
kontrowersje i spekulacje. Wybudowane
bez żadnej zaprawy mury mają nawet do
5 metrów wysokości i mimo upływu czasu
nadal stoją! To w tym miejscu znaleziono
również 8 wyrzeźbionych ptaków, które
widnieją na fladze Zimbabwe.

9

15

ren puszczy i respektować prawa zwierząt.

8

CAPRIVI (śniadanie, lunch, kolacja)

KASANE – PARK NARODOWY CHOBE
(śniadanie, lunch, kolacja)

Przejazd na północ, do Kasane, nad brzeg
rzeki Chobe. W pakiecie atrakcji zawarty
jest rejs po rzece o zachodzie słońca. To
świetna okazja by podziwiać dziką florę
i faunę tej części Afryki.

10/11
1x lunch)

ZIMBABWE – WODOSPAD
WIKTORII (2x śniadanie,

Po przekroczeniu Zimbabwe, przybywamy do Wodospadów Wiktorii. Tego popołudnia pojedziemy zobaczyć wspaniałe
wodospady i doświadczymy ogłuszającego grzmotu wielkiej Zambezi. Następne
dwa dni można spędzić odpoczywając
lub korzystając z wielu zajęć fakultatywnych, które znajdują się w naszej ofercie.
Fakultatywnie poranne safari, rejs o zachodzie słońca po rzece Zambezi z kolacją,
rafting po Zambezi, skoki na bungee, safari
na grzbiecie słonia, posiłek w restauracji.

12

WODOSPAD WIKTORII – P.N. HWANGE
(lunch, kolacja)

Dzisiaj czeka nas podróż do P.N. Hwange.
Jest to największy park narodowy Zimbabwe, gdzie można spotkać jedną z największych populacji słoni.
Fakultatywnie lot helikopterem nad wodospadami, rafting.

13

P.N. HWANGE – P.N. MATOPOS (śniadanie, lunch, kolacja)

Dzisiaj opuścimy P.N Hwange i udamy
się do kolejnego parku utworzonego w
1953 roku i nazwanego Matopos. Dominuje w nim krajobraz składający się z
granitowych formacji skalnych o niezwykłych kształtach, które z oddali wyglądają jakby się poruszały na otaczających je
wzgórzach. Po południu odbędziemy niezapomniane safari po parku wpisanym
na listę UNESCO i będącym domem dla
białych i czarnych nosorożców.

14

WIELKIE ZIMBABWE (śniadanie, lunch,
kolacja)

Żaden wyjazd do Zimbabwe nie mógłby być
kompletny bez wizyty w ruinach słynnego
Wielkiego Zimbabwe. Te ruiny pochodzące

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

TSHIPISE (śniadanie, lunch, kolacja)

Dzisiaj opuścimy Zimbabwe i ruszymy w kierunku RPA. Dotrzemy do
miejscowości Tshipise, założonej w 1936
r. Jego nazwa pochodzi od słowa ” hia fisuco” co znaczy „palić” lub „jest gorąco”.
Jest to związane z występującymi tu gorącymi źródłami. Po południu możliwość
relaksu w basenach termalnych.

16

JOHANNESBURG (śniadanie, lunch)

Wcześnie rano wyruszymy na południe wzdłuż trasy Great North Road do
Johannesburga, zwanego też Miastem
Złota. Warto zwrócić uwagę na zmieniający się krajobraz – przejedziemy przez
busz i baobaby, drzewa cytrusowe i pola
kukurydzy. Będziemy przejeżdżać też
przez Pretorię, pełniącą funkcję administracyjnej stolicy RPA. Po przyjeździe
do Johannesburga zapewne większość
uczestników chętnie skorzysta z możliwość wspólnego wyjścia na kolację do
lokalnej restauracji.

17

JOHANNESBURG – WARSZAWA (śniadanie)

Po śniadaniu transfer na lotnisko i lot
powrotny do Polski.

18

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie
świadczeń.
Uwagi:

1. Obywatele Polski przy wjeździe do Zimbabwe i Zambii zobowiązani są posiadać wizę na czas pobytu.
Wizę kupuje się na granicy kraju. Koszt wizy do Zambii to ok. 70 USD, do Zimbabwe ok. 30 USD.
2. Obywatele Polski przy wjeździe do Namibii zobowiązani są posiadać wizę na czas pobytu. Wizy do
Namibii (50 EUR) należy zdobyć przed wyjazdem do
Afryki. Konsorcjum Polskich Biur Podróży pośredniczy przy załatwianiu wiz.
3. Wizy do Namibii wydawane są w Berlinie. Opłata kurierska z pośrednictwem wizowym wynosi 400
PLN/wiza. Przy większej ilości wiz, koszt pośrednictwa naliczany będzie indywidualnie.
4. Brak szczepień obowiązkowych. Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom tężec, polio,
błonica, wzw A, wzw B, wścieklizna, cholera. Zaleca
się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej.
5. Pakiet atrakcji zawiera: spacer z przewodnikiem
ludu San, 2-dniową wycieczkę do Delty Okavango,
rejs łodzią w P.N. Chobe, safari samochodem w P.N.
Chobe, wstęp do P.N. Victoria Falls, popołudniowe
safari w P.N. Hwange i w P.N. Matopos, pożegnalna
kolacja w Johannesburgu.
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NAMIBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE w y c i e c z k i o b j a z d o w e

PUSTYNIA I DELTA

18 DNI/15 NOCY

I WALVIS BAY/WINDHOEK I SWAKOPMUND I SPITZKOPPE I KAMANJAB I PLEMIĘ HIMBA
I P.N. ETOSHA I WINFHOEK I GHANZI I MAUN I DELTA OKAVANGO I P.N. CHOBE I VICTORIA FALLS

I UWAGA DO TEJ WYPRAWY PAKIET ATRAKCJI JEST OBOWIĄZKOWY!

1

WARSZAWA – WINDHOEK/WALVIS BAY

Odprawa paszportowo-bagażowa na
lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed
wylotem. Wylot do Walvis Bay lub Windhoek przez jeden z europejskich portów
lotniczych.

2

WINDHOEK – SWAKOPMUND

Przylot do Windhoek lub Walvis Bay.
Nocleg w Windhoek lub transfer z lotniska do hotelu w Swakopmund.

3

SWAKOPMUND (śniadanie)

W dniu dzisiejszym zostaną Państwo
dołączeni do międzynarodowej grupy. Po
przyjeździe spotkamy naszego lokalnego
przewodnika, który pomoże nam w wyborze atrakcji fakultatywnych spośród rozrywek w Swakopmund i okolicy. Ci, którzy nie będą chcieli skorzystać z atrakcji,
mogą spędzić czas na zakupach w miasteczku lub wypocząć na plaży.
W przypadku gdy nocleg jest w Windhoek,
dołączenie do grupy nastąpi wieczorem.
Fakultatywnie jazda quadami, sky diving
- skoki ze spadochronem, loty widokowe,
sandboarding, kolacja w restauracji

22
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4

SPITZKOPPE (śniadanie, lunch, kolacja)

Zakwaterowanie w namiotach: dzisiaj
przejedziemy w głąb lądu w kierunku
Gór Spitzkoppe. Dzisiejszego popołudnia
przewodnik zabierze nas na wędrówkę,
podczas której poznamy niesamowite
formacje skalne.
Zakwaterowanie w domkach: dzisiaj pojedziemy w kierunku Khorixas. Po drodze
zatrzymamy się w górach Spitzkoppe,
gdzie przewodnik zabierze nas na wędrówkę, podczas której zobaczymy wspaniałe malowidła. Zobaczymy również skamieniały las. Nocleg w Khorixas.

5

KAMANJAB – PLEMIĘ HIMBA (śniadanie,
lunch, kolacja)

Przejazd na północ w kierunku Kamanjab, gdzie będziemy mieli okazję spotkać
niezwykle ciekawe plemię Himba. Członków tego plemienia łatwo rozpoznać po
charakterystycznym ubiorze i fryzurach.

6/7

PARK NARODOWY ETOSHA (2x

śniadanie, 2x lunch, 2x kolacja)

Wczesny wyjazd do P. N. Etosha. Podczas
safari będziemy mieli okazję zobaczenia wielu dzikich zwierząt, które niekiedy będą przecinać nam drogę. Niekiedy
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wycieczki objazdowe

NAMIBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE

nocleg na terenie parku nie jest możliwy
– w takim wypadku przenocujemy na pobliskiej farmie.
Fakultatywnie safari wieczorne w parku.

członków lokalnej społeczności, którzy
pokażą nam swoje terytorium.
Zakwaterowanie w namiotach: Rano
wsiądziemy do ciężarówki z napędem na
4 koła, która zabierze nas w rejon Delty.
Jeśli poziom wody będzie wysoki, będziemy musieli pokonać kawałek trasy łodzią.
Kolejne 2 noce spędzimy obozując w
buszu. Jeśli pozwoli na to poziom wody,
popłyniemy po Delcie tradycyjną łodzią mokoro. Czekają nas również liczne
przechadzki po buszu, podczas których
będziemy wypatrywać dzikich zwierząt.
Należy cały czas pamiętać, że jest to teren puszczy i respektować prawa zwierząt.

8

WINDHOEK (śniadanie, lunch)

Wczesnym rankiem wyruszymy do
Windhoek, stolicy Namibii. Po drodze zatrzymamy się przy lokalnym targowisku,
na którym będziemy mogli kupić tradycyjnie wyrabiane pamiątki. Po południu
przewodnicy zabiorą nas na krótką wycieczkę po mieście w naszych ciężarówkach. Wieczorem możliwość zjedzenia
wspólnej kolacji w restauracji. Nocleg w
hotelu w Windhoek.
Fakultatywnie Kolacja w restauracji.

9

BOTSWANA-GHANZI (śniadanie, lunch,

kolacja)

Tego dnia przekroczymy granicę z Botswaną i pojedziemy do Ghanzi. Po rozbiciu obozu będzie możliwość odwiedzenia lokalnej społeczności buszmenów i
zobaczenia pokazu tradycyjnego tańca.
Za dodatkową opłatą będzie możliwość
noclegu w tradycyjnych buszmeńskich
chatach.
Fakultatywnie spacer z przewodnikiem
do wioski buszmenów

10

MAUN (śniadanie, lunch, kolacja)

Rano możliwość spaceru z lokalnym przewodnikiem, który zapozna nas
z sposobami przetrwania w jednych z
najtrudniejszych warunków na świecie.
Opuszczamy Ghanzi i jedziemy do Maun,
będącym miejscem wypadowym do Delty
Okavango.
Zakwaterowanie w domkach: Przygotujemy się na 3-dniowy pobyt na obszarze
Delty Okavango. Po południu samolotem
polecimy do miejsca zakwaterowania,
gdzie czekać nas będzie spacer z przewodnikiem i rejs łódką.
Zakwaterowanie w namiotach: Popołudniu przygotujemy się do 2-dniowej
wycieczki. Przewodnik poinformuje o
wszystkich czynnościach i zajęciach w
najbliższych dniach. Dla chętnych będzie
również możliwość odbycia lotu widokowego nad Deltą.
Fakultatywnie lot widokowy nad Deltą
(realizacja wycieczek uzależniona od czasu, min. 7 osób)

11/12

MAUN – DELTA OKAVANGO

2x kolacja)

(2x śniadanie, 2x lunch,

Zakwaterowanie w domkach: Spotkamy
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13

CAPRIVI (śniadanie, lunch, kolacja)

Pozostawiamy deltę w tyle i udajemy się do Namibii, gdzie czeka na nas
nocleg w regionie Caprivi, blisko Parku
Chobe.

18

WARSZAWA

Przylot do Warszawy, zakończenie
wycieczki.

Uwagi:
1. Obywatele Polski przy wjeździe do Namibii i Zimbabwe zobowiązani są posiadać wizę na czas pobytu. Wizę jednokrotną do Zimbabwe (30 USD) kupuje
się na granicy kraju. Wizę do Namibii (45 EUR) należy
zdobyć przed wyjazdem do Afryki. Konsorcjum Polskich Biur Podróży pośredniczy przy załatwianiu wiz.
2. Wizy do Namibii wydawane są w Berlinie. Opłata
kurierska i koszty pośrednictwa wynoszą 400 PLN/
wiza. Przy większej ilości wiz, koszt pośrednictwa
naliczany będzie indywidualnie.
3. Brak szczepień obowiązkowych. Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom tężec, polio,
błonica, wzw A, wzw B, wścieklizna, cholera. Zaleca
się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej.
4. Opcjonalny pakiet atrakcji zawiera: wizytę u plemienia Himba, wycieczkę do Delty Okavango, rejs
łodzią w P.N. Chobe, safari w P.N. Chobe, wstęp do
P.N. Victoria Falls.

14

KASANE – PARK NARODOWY CHOBE
(śniadanie, lunch, kolacja)

Przejazd na północ, do Kasane, nad brzeg
rzeki Chobe. W pakiecie atrakcji zawarty
jest rejs po rzece o zachodzie słońca. To
świetna okazja by podziwiać dziką florę i
faunę tej części Afryki.

15

ZIMBABWE – VICTORIA FALLS (śniadanie, lunch)

Po przyjeździe do Victoria Falls będziemy mieli czas na zaplanowanie jutrzejszych atrakcji, a następnie udamy się
pod zachwycające Wodospady Wiktorii
na rzece Zambezi. Wieczorem chętni
będą mogli skorzystać z kolacji w restauracji. Polecamy rejs po rzece Zambezi w blasku zachodzącego Słońca,
podczas którego serwowana jest kolacja
i napoje.
Fakultatywnie rejs po rzece Zambezi

16

VICTORIA FALLS (śniadanie)

Większość uczestników spędza
dzień na spływie tratwami po spienionych wodach rzeki. Tej atrakcji nie można
pominąć! W Victoria Falls dostępne są
również inne ekscytujące atrakcje.
Fakultatywnie rejs po rzece o zachodzie
słońca, rafting, skok na bungee, spacer z
lwami, jazda konna i wiele innych

17

VICTORIA FALLS – WARSZAWA (śniadanie)

Przejazd na lotnisko. Po odprawie paszportowo-bagażowej wylot do Polski przez
jeden z europejskich portów lotniczych.
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RPA, BOTSWANA, ZIMBABWE, MALAWI, TANZANIA

wycieczki objazdowe
24 DNI/21 NOCE

OD DELTY DO DAR ES SALAAM
I JOHANNESBURG I KALAHARI I DELTA OKAVANGO I PARK NARODOWY CHOBE I VICTORIA
FALLS I LUSAKA I P.N. SOUTH LUANGWA I JEZIORO MALAWI I IRINGA I DAR ES SALAAM

I UWAGA DO TEJ WYPRAWY PAKIET ATRAKCJI JEST OBOWIĄZKOWY!

1

WARSZAWA – JOHANNESBURG

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku w Warszawie na dwie godziny
przed wylotem. Przelot do Johannesburga przez jeden z przesiadkowych portów
lotniczych.

2

JOHANNESBURG

Przylot do Johannesburga i transfer
do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu i
nocleg.

3

BOTSWANA – KANG (śniadanie, lunch,

kolacja)

Wyjeżdżamy z Johannesburga w kierunku północnym do Botswany. Po formalnościach na granicy udamy się do małej
wioski Kang. Jest to malownicze miejsce
uznawane za bramę Kalahari.

4

KALAHARI (śniadanie, lunch, kolacja)

Po śniadaniu wjedziemy głębiej na
teren Kalahari, gdzie spędzimy czas poznając lud San. Jedną z możliwości będzie spacer z przewodnikiem, który odkryje przed nami sekrety przetrwania
na pustyni. Wieczór z muzyka i tańcami
tradycyjnymi.

24
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5

KALAHARI – MAUN (śniadanie, lunch,
kolacja)

Opuszczamy Kalahari i jedziemy do
Maun, będącym miejscem wypadowym
do Delty Okavango. Dzisiejszego popołudnia przygotujemy się do wyprawy na
teren Delty Okawango.
Fakultatywnie lot widokowy nad Deltą
(realizacja wycieczek uzależniona od czasu, min. 7 osób)

6/7

MAUN – DELTA OKAVANGO (2x

śniadanie, 2x lunch, 2x kolacja)

Zakwaterowanie w domkach. Do delty
polecimy samolotem. Spotkamy członków lokalnej społeczności, którzy pokażą
nam swoje terytorium.
Zakwaterowanie w namiotach. Rano
wsiądziemy do ciężarówki z napędem na
4 koła, która zabierze nas w rejon Delty.
Jeśli poziom wody będzie wysoki, będziemy musieli pokonać kawałek trasy łodzią.
Kolejne 2 noce spędzimy obozując w
buszu. Jeśli pozwoli na to poziom wody,
popłyniemy po Delcie tradycyjną łodzią
mokoro. Czekają nas również liczne przechadzki po buszu, podczas których będziemy wypatrywać dzikich zwierząt. Należy cały czas pamiętać, że jest to teren
puszczy i respektować prawa zwierząt.
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RPA, BOTSWANA, ZIMBABWE, MALAWI, TANZANIA
rzystania z wielu fakultatywnych atrakcji.
Ponadto wizyta mieście Karonga gdzie w
XIX wieku znajdował się port, z którego
wywożono największą liczbę niewolników w centralnej Afryce. Będzie również
możliwość odwiedzenia muzeum prezentującego historię naturalną regionu, a
szczególnie wykopalisk archeologicznych
związanych z dinozaurami.
Fakultatywnie wizyta w Livingston, nurkowanie

20

TANZANIA – IRINGA (śniadanie,

8

CAPRIVI (śniadanie, lunch, kolacja)

Pozostawiamy deltę w tyle i udajemy się do Namibii, gdzie czeka na nas
nocleg w regionie Caprivi, blisko Parku
Chobe.

9

KASANE – PARK NARODOWY CHOBE
(śniadanie, lunch, kolacja)

Przejazd na północ, do Kasane, nad brzeg
rzeki Chobe. W pakiecie atrakcji zawarty
jest rejs po rzece o zachodzie słońca. To
świetna okazja by podziwiać dziką florę i
faunę tej części Afryki.

10/11
1x lunch)

ZIMBABWE – WODOSPAD
WIKTORII (2x śniadanie,

Po przekroczeniu Zimbabwe, przybywamy do Wodospadów Wiktorii. Tego popołudnia pojedziemy zobaczyć wspaniałe
wodospady i doświadczymy ogłuszającego grzmotu wielkiej Zambezi. Następne
dwa dni można spędzić odpoczywając
lub korzystając z wielu zajęć fakultatywnych, które znajdują się w naszej ofercie.
Fakultatywnie poranne safari, rejs o zachodzie słońca po rzece Zambezi z kolacją, rafting po Zambezi, skoki na bungee,
safari na grzbiecie słonia, posiłek w restauracji.

12

LUSAKA (lunch, kolacja)

Zostawiamy za sobą ekscytujący Wodospad Wiktorii i udajemy się do
gwarnej stolicy Zambii, Lusaki. Liczba
ludności Lusaki to ponad 3 mln mieszkańców. Lusaka znalazła się pod panowaniem Brytyjczyków w 1905 roku wraz
z budową linii kolejowej. Brytyjczycy
zdecydowali o przeniesieniu do Lusaki
z Livingstone stolicy swojej afrykańskiej
kolonii Rodezji Północnej. W 1964 roku
Lusaka stała się stolicą niepodległej
Zambii. Obecnie Lusaka jest kosmopolitycznym ośrodkiem miejskim i celem wypraw wielu turystów.

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

13

PETAUKE (śniadanie, lunch, kolacja)

Dzisiejszego dnia czeka nas długa
droga przez Zambię – będziemy przekraczać rzeki, aż dotrzemy do Petauke. Po
drodze będzie można zobaczyć mieszkańców Zambii, którzy transportują ze
stolicy niedostępne w innych częściach
kraju produkty, kolorowe targi z warzywami i owocami oraz ozdobne meczety
wybudowane dla potrzeb dość licznej
muzułmańskiej społeczności.

14/15

PARK NARODOWY SOUTH
LUANGWA (2x śniadanie,

2x lunch, 2x kolacja)

Wczesnym rankiem przejazd do granicy Parku Narodowego South Luangwa,
gdzie spędzimy dwie następne noce
obozując nad brzegiem rzeki Luangwa.
Wieczorem czeka nas rejs o zachodzie
słońca. Park ten jest znany z dużej koncentracji hipopotamów i lampartów na
tym obszarze. Drugiego dnia odwiedzimy wioskę lokalnej społeczności i będziemy mogli podziwiać plemienne wyroby włókiennicze.

16

JEZIORO MALAWI (śniadanie, lunch,
kolacja)

Dzisiaj opuścimy P.N. Luangwa i skierujemy się nad brzeg jeziora Malawi. Jest to
miejsce z bogatą historią i malowniczą
przyrodą. Czas na relaks.

17

JEZIORO MALAWI (śniadanie, lunch,

kolacja)

Rano będziemy mieć okazję podziwiania malowniczego wschodu słońca, a
następnie transfer z południowego na
północny brzeg jeziora, gdzie spędzimy 2
kolejne dni.

18/19

JEZIORO MALAWI (2x

2x kolacja)

śniadanie, 2x lunch,

Czas na odkrywaniu tego regionu oraz sko-

lunch, kolacja)

Opuszczamy terytorium Malawi i wjedziemy do Tanzanii. Opuścimy Dolinę
Wielkiego Ryftu przez wspaniałe górskie
przełęcze i rozległe plantacje herbaty.
Noc spędzimy w Iringa.

21

MIKUMI (śniadanie, lunch, kolacja)

Jedziemy do P.N. Mikumi, gdzie można spotkać m.in. lwy, zebry, bawoły, antylopy
i słonie. Popołudniowe safari w P.N. Mikami

22

DAR ES SALAAM (śniadanie)

Opuszczamy P.N. Mikami i jedziemy
do historycznego miasta portowego Dar Es
Salaam, bramy Zanzibaru. Miasto to jest jednym z najstarszych ośrodków we wschodniej
Afryce. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

23

DAR ES SALAAM – WARSZAWA
(śniadanie)

Transfer na lotnisko w Dar Es Salaam i lot
powrotny do Polski.

24

WARSZAWA

Przylot do Warszawy. Zakończenie
imprezy.

Uwagi:
1. Obywatele Polski przy wjeździe do Zambii, Zimbabwe, Malawi i Tanzanii zobowiązani są posiadać
wizę na czas pobytu. Wizę jednokrotną do Zambii
(50 USD), Zimbabwe (ok. 35 USD) i Tanzanii (50 USD)
kupuje się na granicy kraju. Wizę do Malawi ( 125
EUR) należy zdobyć przed wyjazdem do Afryki. Konsorcjum Polskich Biur Podróży pośredniczy przy załatwianiu wiz.
2. Wizy do Malawi wydawane są w Berlinie. Opłata
kurierska i pośrednictwo wizowe wynoszą 400 PLN/
wiza (przy większej ilości wiz cena naliczana jest indywidualnie).
3. Przy wjeździe do Tanzanii obowiązuje certyfikat
szczepień przeciwko żółtej febrze. Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom tężec, polio,
błonica, wzw A, wzw B, wścieklizna, cholera. Zaleca
się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej.
4. Opcjonalny pakiet atrakcji zawiera: spacer z przewodnikiem San, wycieczkę do Delty Okavango, rejs
łodzią w P.N. Chobe, safari w P.N. Chobe, wstęp do
P.N. Victoria Falls, wieczorne safari w P.N. South Luangwa, safari w P.N. Mikumi.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company
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MADAGASKAR

wycieczki objazdowe
14 DNI/13 NOCY

ODKRYJ PÓŁNOCNY MADAGASKAR
I WYPOCZNIJ NA MAURITIUSIE
I ANTANANARYWA I DIEGO SUAREZ I P.N. MONTAGNE D’AMBRE I ANKARANA I ANKIFY I NOSY BE
I ANTANANARYWA

1

WARSZAWA – ANTANANARYWA

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku w Warszawie na dwie godziny
przed wylotem. Przelot do Antananarywy
przez jeden z przesiadkowych portów lotniczych. Po przylocie na lotnisku będzie
czekał na Państwa przedstawiciel lokalnego kontrahenta.

2

DIEGO SUAREZ – P.N. MONTAGNE
D’AMBRE

Transfer na lotnisko. Przelot do Diego Suarez. Tego dnia zwiedzimy P.N. Montagne
d’Ambre, gdzie zobaczymy wodospady
oraz wiele rzadkich i niewystępujących
nigdzie indziej roślin, a z odrobiną szczęścia także lemury. Zakwaterowanie i nocleg.

3

P.N. MONTAGNE D’AMBRE – ANKARANA

Po śniadaniu pojedziemy do Ankarana – naturalnego rezerwatu wapiennych
stożków zwanych Tsingy, bogatego w endemiczne gatunki roślin i zwierząt (lemury, ptactwo, rośliny). Wizyta w jaskiniach.
Zakwaterowanie i nocleg.

26
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4

ANKARANA – ANKIFY - NOSY BE

Rano pojedziemy do małej wioski Ankify, która położona jest na wybrzeżu. Z
Ankify popłyniemy łódkami na wyspę
Nosy Be. Zakwaterowanie w hotelu. Po
południu będziemy mieli czas do własnej
dyspozycji.

5/6

NOSY BE

Czas wolny do własnej dyspozycji. Będziemy mogli skorzystać z wycieczek fakultatywnych.
Fakultatywnie zwiedzanie rezerwatu Lokobe (las deszczowy, gdzie można zobaczyć węże, ptaki, kameleony itp.), rejs
na „Nosy Komba” – wyspę lemurów lub
„Nosy Tany Kely” – podwodny rezerwat z
pięknymi koralowcami oraz wielką różnorodnością ryb.

7

NOSY BE – ANTANANARYWA

Rano czas wolny do własnej dyspozycji, następnie transfer na lotnisko na
lot do Antananarywy. Transfer do hotelu.
Zakwaterowanie i nocleg.
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MADAGASKAR

8

ANTANANARYWA

Dzisiaj pojedziemy do Ambohimanga – pałacu królewskiego. Znajduje się
on 21 km na północ od Antananarywy.
Pałac wpisany jest na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Popołudniu wizyta
na targu rzemieślniczym, niepowtarzalna
okazja, aby zakupić wspaniałe pamiątki z
Madagaskaru. Transfer na lotnisko na lot
do Polski lub na Mauritius.

9-13

MAURITIUS

Wypoczynek na Mauritiusie
w hotelu (All inclusive).

14

MAURITIUS - WARSZAWA

Transfer na lotnisko na przelot
do Polski. Przylot do kraju. Zakończenie
świadczeń.
Uwagi:
1. Obywatele Polski przy wjeździe do Madagaskaru
zobowiązani są posiadać wizę na czas pobytu. Wizy
do Madagaskaru (50 USD) można uzyskać na granicy.
2. Przy wjeździe do Madagaskaru obowiązuje certyfikat szczepień przeciw żółtej febrze od osób przybywających bezpośrednio z rejonów zagrożonych tą
chorobą. Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom: tężec, polio, błonica, wzw A, wzw B,
wścieklizna, cholera. Zaleca się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej.
3. Wyjazdy indywidulane od min. 2 osób organizowane w dowolnym terminie. Cena zależna od terminu
wyjazdu i cen biletów lotniczych.
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MADAGASKAR

wycieczki objazdowe
17 DNI/16 NOCY

POŁUDNIOWY MADAGASKAR
Z WYPOCZYNKIEM NA MAURITIUSIE
I ANTANANARYWA I ANTSIRABE I RANOMAFANA I FIANARNTOSA I RANOHIRA I TULEAR I IFATY
I TULEAR I ANTANANARYWA

1

WARSZAWA – ANTANANARYWA

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku w Warszawie na dwie godziny
przed wylotem. Przelot do Antananarywy
przez jeden z przesiadkowych portów lotniczych. Po przylocie na lotnisku będzie
czekał na nas przedstawiciel lokalnego
kontrahenta. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.

2

ANTANANARYWA – ANTSIRABE

zaczniemy od wizyty w Parku Lemurów, który znajduje się około 25 km od
Antananarywy. W parku będziemy mieli
możliwość zobaczenia 9 gatunków lemurów w ich środowisku naturalnym.
Następnie pojedziemy do Antsirabe.
Po drodze będziemy mijać przepiękne
krajobrazy gór oraz pól ryżowych. Pojedziemy do „Miasta Wody”, zwanego tak
przez obecność wielu źródeł termalnych
i dwóch jezior wulkanicznych. Wizyta w
szlifierni kamieni szlachetnych oraz w
warsztacie gdzie wykonuje się miniatury
z materiałów wtórnych. Zakwaterowanie
i nocleg.

28
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3

ANTSIRABE – RANOMAFANA

Po śniadaniu, przejazd do Ranomafana. Po drodze zatrzymamy się w Ambositra, by odwiedzić jedno z centrów
rzemiosła, zwanego Zafimaniry. Kiedy
dojedziemy do Ranomafana, po zakwaterowaniu się w hotelu, pójdziemy na nocny spacer wzdłuż drogi. Podczas spaceru
będziemy mieli okazję zaobserwowania
zwierząt, które prowadzą nocny tryb życia, np. lemurów czy fossy. Zakwaterowanie i nocleg.

4

RANOMAFANA – FIANARANTSOA

Rano odwiedzimy Park Narodowy
Ranomafana, gdzie w lesie deszczowym
możemy zaobserwować wiele gatunków
zwierząt i roślin, w tym lemury bamboo
i brązowe, ptaki, kameleony, żaby, orchidee. Po lunchu pojedziemy do Fianarntosa uroczego miasteczka uniwersyteckiego o średniowiecznej architekturze,
krętych uliczkach i stromych alejach. Fianarntosa to stolica plemienia Betsileo.
Zakwaterowanie i nocleg.
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5

FIANARANTSOA – RANOHIRA

Dzisiaj naszą podróż zaczniemy wcześnie. Po drodze do Ranohira zatrzymamy
się w Ambalavao, które jest centrum południowej części regionu Betsileo. Wizyta
w lokalnej wytwórni wina oraz słynnej
fabryce papieru „Antaimoro”, gdzie produkowany jest ręcznie najwyższej jakości
papier dekoracyjny (oba miejsca niedostępne w niedzielę). Około 15 km od
Ambalavao zatrzymamy się w niewielkim
rezerwacie, gdzie będziemy mieli możliwość zobaczenia lemura catta, w jego
naturalnym środowisku. Zakwaterowanie
i nocleg w Ranohira.

6

RANOHIRA

Rano wyruszymy na spacer po Parku
Narodowym Isalo. Park słynnie z dziwnych formacji geologicznych, tutejsze
piaskowce uległy erozji, tworząc spektakularne krajobrazy, w tym przepiękne
kaniony. Można tu spotkać endemiczne
gatunków zwierząt i roślin. Po długim
i pełnym wrażeń zwiedzaniu parku powrót do hotelu, nocleg.

7

RANOHIRA – TULEAR – IFATY

Po śniadaniu pojedziemy do Tulear.
Po drodze będziemy mijać suchy i surowy krajobraz, ale także majestatyczne
baobaby i udekorowane groby Mahafaly,

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

MADAGASKAR
grupy etnicznej Madagaskaru. W Tulear
odwiedzimy arboretum pełne endemicznych gatunków roślin. Następnie wypożyczonym samochodem pojedziemy do
Ifaty, nadmorskiej miejscowości, która
osłonięta jest przez rafy koralowe, piaszczystą drogę oraz kolczasty busz. Zakwaterowanie i nocleg.

11-16

8

Transfer na lotnisko na przelot
do Polski. Przylot do kraju. Zakończenie
świadczeń.

IFATY

Dzisiaj mamy czas do własnej dyspozycji. Będziemy mogli skorzystać
z uroków tutejszej plaży, przejść się do
pobliskiej wioski rybackiej lub skorzystać
z opcjonalnej wycieczki do rezerwatu Reniala, gdzie będzie możliwość zobaczenia
baobabów.

9

IFATY – TULEAR – ANTANANARYWA

Rano będziemy mieli jeszcze chwilę
na odpoczynek. Następnie pojedziemy
do Tulear skąd będziemy mieli przelot
do Antananarywy. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.

10

z Madagaskaru. Transfer na lotnisko na
lot do Polski lub na Mauritius.

MAURITIUS

Wypoczynek na
ritiusie w hotelu (All inclusive).

17

Mau-

MAURITIUS - WARSZAWA

Uwagi:
1. Obywatele Polski przy wjeździe do Madagaskaru
zobowiązani są posiadać wizę na czas pobytu. Wizy
do Madagaskaru (50 USD) można uzyskać na granicy.
2. Przy wjeździe do Madagaskaru obowiązuje certyfikat szczepień przeciw żółtej febrze od osób przybywających bezpośrednio z rejonów zagrożonych tą
chorobą. Zaleca się szczepienia przeciw następującym chorobom tężec, polio, błonica, wzw A, wzw B,
wścieklizna, cholera. Zaleca się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej.
3. Wyjazdy indywidulane od min. 2 osób organizowane w dowolnym terminie. Cena zależna od terminu
wyjazdu i cen biletów lotniczych.

ANTANANARYWA

Dzisiaj pojedziemy do Ambohimanga – pałacu królewskiego. Znajduje
się on 21 km na północ od Antananarywy.
Pałac wpisany jest na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Popołudniu wizyta
na targu rzemieślniczym, niepowtarzalna
okazja, aby zakupić wspaniałe pamiątki
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ZANZIBAR

hotele

ARABIAN NIGHTS ****

Położenie:
Hotel położony jest na południowym skraju wyspy w uroczej wiosce Paje, w odległości ok. 40 minut jazdy od lotniska i Kamiennego Miasta (Stone Town), daleko od
zgiełku i hałasu.

wyprawy wędkarskie

Pokoje:
Pokoje wyposażone są w łazienkę z
prysznicem i wanną, sejf, telewizor, klimatyzację, telefon, balkon. Hotel dysponuje pokojami z widokiem na ogród lub
morze.

Do dyspozycji gości:
recepcja, sklep, Internet, plac zabaw dla
dzieci, restauracja samoobsługowa, centrum nurkowe. Specjalną atrakcją hotelu
jest loża w arabskim stylu, gdzie można
skosztować dań kuchni arabskiej lub zrelaksować się przy arabskiej fajce wodnej.

OCEAN PARADISE ****

mały fragment raju
minut podróży przez nieodkryte tereny tropikalnych lasów oraz okoliczne wioski niezmienione od setek lat.
Pokoje:
Zaprojektowane w postaci tradycyjnych
okrągłych domków afrykańskich, wyposażone tak aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości. Położone są
pośród ogrodów. Każdy domek skierowany
jest patio w stronę morza. Pokoje posiadają
klimatyzację, duże łóżka z moskitierami, telewizję satelitarną, telefon, radio, mini-bar,
suszarkę do włosów oraz komfortowo wyposażoną łazienkę.

Położenie:
Hotel położony jest na północnym wybrzeżu wyspy Zanzibar. Od lotniska dzieli go 45

Do dyspozycji gości:
Restauracje, sala konferencyjna na 180
osób, centrum nurkowania, windsurfing,

żaglówki, kajaki, centrum fitness, siatkówka
plażowa, bilard, tenis stołowym, basen.

MAPENZI BEACH CLUB ****

Położenie:
Hotel znajduje się na wyspie Zanzibar,
posiada 21 pokoi typu superior garden,
36 pokoi typu superior oraz 30 pokoi typu
deluxe. Obiekt otoczony jest pięknym
ogrodem z wysokimi palmami i usytowany
jest przy malowniczej plaży.

30
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hotel rodzinny nurkowanie

Wyposażenie pokoju:
Pokoje wykończone w stylu afrykańskim,
wyposażone są w łóżko z moskitierą,
klimatyzację sterowaną indywidualnie,
wentylator, zestaw do kawy/herbaty, sejf,
telefon, prywatną werandę, przestronną
łazienkę, suszarkę.

Do dyspozycji gości:
Internet wi-fi, pokój telewizyjny, centrum
medyczne, usługi pralnicze, opiekunka do
dzieci (dodatkowo płatne), kort tenisowy,
basen, restauracje, bar, pizzeria przy basenie, Spa, nurkowanie i sporty wodne,
sklep, dzienne i wieczorne animacje.
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hotele
BREEZES BEACH CLUB *****
Położenie:
Hotel położony wzdłuż dziewiczej zapierającej dech w piersi prywatnej plaży na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy Zanzibar, w jej nietkniętej cywilizacją części.
Pokoje:
Wszystkie pokoje są dekorowane kością
słoniową z delikatnymi akcentami z bawełny i drewna tekowego. Wyposażone są

zniżki dla singli
w klimatyzację, łazienkę, lodówkę, elektroniczny sejf, suszarkę oraz rozkładaną kanapę. Hotel oferuje pokoje o standardach Standard Room, Deluxe Room i Suite.
Standard Room – położony jest nieco dalej od morza. Posiada taras z widokiem
na ogrody. Pokoje Standard i Deluxe są
podobnie wyposażone i są takich samych
rozmiarów.

intymny, spokojny i romantyczny

Deluxe Room – znajdują się na parterze
domków typu bungalow z tarasem.
Suites – znajdują się w bungalowach z
dużym balkonem, przebieralnią, dużą łazienką oraz wielkim tarasem. Apartamenty
posiadają prywatny teren dookoła, gdzie
można się opalać.
Do dyspozycji gości:
Restauracje, bary, Spa, centrum Jogi i medytacji, centrum sportów wodnych, centrum nurkowania, centrum aerobiku, punkt
wymiany walut, sklepy z pamiątkami, telefon, fax, dodatkowe wycieczki.

DREAM OF ZANZIBAR *****
Położenie:
Ten luksusowy 5-gwiazdkowy hotel znajduje się na wschodnim wybrzeżu Zanzibaru,
przy prywatnej plaży.
Pokoje:
Hotel ofertuje 104 pokoje typu deluxe z
widokiem na ogród, 40 pokoi typu junior
suite z widokiem na ocean, 10 pokoi typu

hotel luksusowy idealny na ucieczkę od zgiełku
junior suite z jacuzzi oraz 3 wille na plaży z
prywatnym basenem.
Każdy pokój wyposażony jest w indywidualnie sterowaną klimatyzację, wentylator,
suszarkę, osobne wc, moskitierę, telewizję
satelitarną, CD, DVD, telefon, lodówkę/mini-bar, zestaw do kawy/herbaty, sejf, dostęp do Internetu.

SWAHILI BEACH RESORT *****
Położenie:
Hotel położony jest w najpiękniejszej
części wyspy Zanzibar na słynnym południowym Wybrzeżu Delfinów - Kizimkazi.
Obiekt obejmuje otoczone tropikalnym
ogrodem luksusowe bungalowy.
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Do dyspozycji gości:
9 restauracji i barów, centrum sportów
wodnych, kantor wymiany walut, usługi
pralnicze, 2 baseny z wydzieloną częścią
dla dzieci, opiekunka do dzieci na życzenie,
centrum biznesowe.

tradycyjny styl Wybrzeże Delfinów

Pokoje:
Pokoje urządzone są w tradycyjnym zanzibarskim stylu z wykorzystaniem nowoczesnych udogodnień. Wszystkie pokoje
posiadają duże zanzibarskie łoża oraz
wyposażone są w klimatyzację, telewizję
oraz wiatraki. Każdy pokój posiada niewielką łazienkę z tradycyjnymi arabskimi
dekoracjami.

Do dyspozycji gości:
Restauracja z widokiem na Ocean Indyjski i basen serwująca dania kuchni lokalnej, indyjskiej i międzynarodowej oraz
wyśmienite owoce morza od sprawdzonego rybaka, bar, którego specjalnością jest
pikantna herbata, basen, room service,
centrum biznesowo-konferencyjne, centrum nurkowe, wycieczki fakultatywne.
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WYJAZDY DE LUX
Dla osób, które pragną odwiedzić Afrykę w mniejszym gronie. Dla których ważny jest najwyższy komfort podróżowania mamy w naszej ofercie specjalne oferty luksusowych safari.

PAKIETY OBEJMUJĄ
 rywatny transport, w tym możliwość pokonywania dużych odległości samolotami
P
Prywatnych przewodników
Noclegi w luksusowych lodgach w stylu afrykańskim
Trasy dopasowane do wymagań Klienta
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WYJAZDY DE LUX

SAMOLOTOWE
SAFARI W KENII
NIESAMOWITE SAFARI W SERCU AFRYKI.
WIELKA PIĄTKA
SŁYNNE PARKI AMBOSELI
ORAZ MASAI MARA W LUKSUSOWYCH WARUNKACH

1

PRZYLOT DO NAIROBI

Spotkanie z lokalnym rezydentem na lotnisku
w Nairobi. Następnie transfer do hotelu Hemingways
na nocleg.

2

PRZELOT DO PARKU NARODOWEGO AMBOSELL

Po śniadaniu transfer na lotnisko Wilsona i oczekiwanie na lot do Ambosell. Czas przelotu ok 35 min. Na
miejscu spotkanie z lokalnym przewodnikiem i przejażdżka na wypożyczonych jeepach po terenie Parku.
Będziemy mogli obserwować dzikie zwierzęta w ich
naturalnym środowisku. Powitalny lunch zostanie podany w Tortillis Luxury Tented Camp. W domkach stylizowanych na wielkie namioty znajdziemy chwile relaksu i odpoczynku po męczącej jeździe. Do Naszej
dyspozycji są stylowo urządzone pokoje z eleganckimi
łazienkami. Wszystkie domki są zbudowane z naturalnych, miejscowych materiałów a z okien roztacza
się widok na jeden z symboli Kenii – Kilimandżaro.
Po południu wybierzemy się na kolejna przejażdżkę jeepem po terenie Parku. Jeśli pogoda pozwoli, będziemy
mogli zobaczyć najwyższą górę Afryki – Kilimandżaro.
Kolacja i nocleg w Tortillis Luxury Tented Camp.

3

PARK NARODOWY AMBOSELI

Po śniadaniu wybierzemy się na całodniowe zwiedzanie terenu Parku Narodowego Amboseli.
Park Narodowy położony jest w południowej Kenii przy
granicy z Tanzanią i obejmuje powierzchnię 392 km². Teren
parku obejmuje południowo-zachodnie stoki góry Kilimandżaro. Park Narodowy Amboseli słynie z dużej różnorodności
ptaków (ponad 50 gatunków), m.in. pelikany, kaczki, słonki
i kormorany. Ponadto żyją tu między innymi hipopotamy,
nosorożce, bawoły, żyrafy, lamparty, pawiany, hieny i szakale
Posiłki i nocleg w Tortillis Luxury Tented Camp.

4

PRZELOT DO REZERWATU LEWA

Po śniadaniu transfer na lądowisko
w Ambosell i przelot do Lewa przez Nairobi.
Na lotnisku powitanie przez lokalnego kontrahenta i zapoznanie z przewodnikiem. Następnie przejazd
wynajętym jeepem do rezerwatu Lewa. Na jego terenie mieszkają m.in. słonie, nosorożce czarne i zebry.
Podczas przedpołudniowej przejażdżki będziemy obserwować dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Po przejażdżce powrót do miejsca zakwaterowania.
Lunch zjemy w Lewa Safari Camp. Po południu dalsze zwiedzanie, tym razem prywatnego rezerwatu OI
Peleta, który jest zarazem jednym z największych
w Afryce. Na jego terenie żyją liczni przedstawiciele
rzadkich i zagrożonych wymarciem gatunków. Zwiedzanie odbędzie się przy pomocy wynajętych jeepów.
Kolacja i nocleg w Lewa Safari Camp.

5

REZERWAT LEWA

Dzisiaj zaplanowaliśmy dla Państwa całodniowe zwiedzanie rezerwatu na pokładzie wynajętego jeepa. Wszystkie
posiłki oraz nocleg w Lewa Safari Camp.
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6

PRZELOT DO REZERWATU SAMBURU

Po śniadaniu wyruszymy na lądowisko
w Lewa a następnie wylecimy do Samburu. Po przylocie na miejsce spotkamy
się z lokalnym przewodnikiem a następnie
wyruszymy do Samburu Intrepids Luxury Tented Camp, gdzie będziemy nocować. Po zameldowaniu się na miejscu
wyruszymy na zwiedzanie Parku i obserwowanie jego dzikich mieszkańców. Będziemy się poruszać wypożyczonym jeepem.
Po południu udamy się na dalsze zwiedzanie Parku. Lunch, kolacja i nocleg
w Samburu Intrepids Luxury Tented Camp.
Samburu Intrepids Luxury Tented Camp –
ośrodek położony w oazie nad brzegiem
rzeki Uaso Negro, na terenie Parku Narodowego Samburu. Jest to obóz z luksusowo
wyposażonymi namiotami, które są rozbite
na specjalnych tarasach z desek. Z tarasów rozlega się wspaniały widok na rzekę
w której można często zobaczyć słonie
baraszkujące w wodzie lub czające się na
zwierzynę krokodyle.

7

REZERWAT DZIKICH ZWIERZĄT
SAMBURU

Cały dzisiejszy poświęcimy na zwiedzanie
terenu Parku Narodowego Samburu oraz
na podziwianie jego dzikich mieszkańców – oryksów, zebr, żyraf siatkowanych,
somalijskich strusi, gerenuków i innych.
Posiłki i nocleg w Samburu Intrepids Luxury
Tented Camp.

8

PRZELOT DO REZERWATU MASAI MARA

Po śniadaniu transfer na lądowisko Samburu i oczekiwanie na przelot
do Masai Mara. Po przylocie na miejsce spotkamy się z lokalnym przewodnikiem a następnie wyruszymy do
Mara Intrepids Luxury Tented Camp,
gdzie będziemy nocować. Po zameldowaniu się na miejscu wyruszymy na
zwiedzanie Rezerwatu i obserwowanie
jego dzikich mieszkańców. Będziemy
się poruszać wypożyczonym jeepem.
Po południu udamy się na dalsze zwie-
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dzanie terenów Rezerwatu i obserwowanie jego mieszkańców, m.in. zwierzęta
należące do tzw. Wielkiej Piątki Afryki
(afrykańskiego słonia, nosorożca czarnego, lwa, bawoła i lamparta) a także
hipopotamów, krokodyli. Na przełomie
lipca i sierpnia na terenie Rezerwatu
ma miejsce niezwykły spektakl – wielka migracja stad antylop gnu i zebr,
które rokrocznie przemierzają równiny Serengeti i Masai Mara w poszukiwaniu pożywienia. Kolacja i nocleg
w Mara Intrepids Luxury Tented Camp.
Mara Intrepids Camp – jeden z najbardziej
znanych ośrodków na terenie Rezerwatu
Masai Mara. Położony jest nad brzegiem
rzeki Talek w niewielkiej odległości od
rzeki Mara, którą rokrocznie przekraczają
wielkie stada Gnu i zebr. Obóz posiada
30 luksusowych namiotów rozbitych nad
brzegami rzeki aby zapewnić gościom
prywatność i spokój. Każdy namiot jest
urządzony w stylu afrykańskiego safari
i posiada duże łóżka z baldachimem,
stylowe meble, nowoczesną łazienkę
z prysznicem, toaletą i innymi udogodnieniami.

9

REZERWAT MASAI MARA

Cały dzisiejszy poświęcimy na zwiedzanie terenu Rezerwatu Masai Mara. Będziemy podziwiać rozległe tereny i ich dzikich
mieszkańców w naturalnym środowisku.
Posiłki i nocleg w Mara Intrepids Luxury
Tented Camp.

10

REZERWAT MASAI MARA

Dzisiejszy podobnie jak wczorajszy
poświęcimy na zwiedzanie terenów rezerwatu i na oglądanie jego dzikich mieszkańców.
Posiłki i nocleg w Mara Intrepids Luxury
Tented Camp.

11

WYLOT DO POLSKI I ZAKOŃCZENIE
ŚWIADCZEŃ

Na lotnisku międzynarodowym Nairobi –
Wilson odbędzie się odprawa paszportowa i przelot na jedno z lotnisk w Europie
skąd przylecimy do Polski.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

Pełna oferta na KONSORCJUM.PL

ODWIEDŹ Z NAMI AFRYKĘ

1000 KM

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

Pełna oferta na KONSORCJUM.PL

35

NASZE KATALOGI
ISSN 1429-3145

TWOJE PODRÓŻE

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

TWOJE PODRÓŻE

południowa i środkowa

ISSN 1429-3145

ameryka

ameryka

północna

POSTAW NA SPRAWDZONYCH, DOŁĄCZ DO ZADOWOLONYCH ®

POSTAW NA SPRAWDZONYCH, DOŁĄCZ DO ZADOWOLONYCH ®

MEKSYK

KOSTARYKA

PANAMA

BELIZE

BRAZYLIA

ARGENTYNA

PERU

WENEZUELA

EKWADOR

Ko n s o rc j u m . p l

usa z hawajami i alaską kanada
wycieczki objazdowe fly & drive pakiety miejskie hotele rejsy atrakcje
TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

Ko n s o rc j u m . p l

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

konsorcjum.pl

42 6 333 555 22 622 82 96
Łódź, ul. Piotrkowska 92
tel./fax:
42 639 80 47, 42 639 80 48
biuro@konsorcjum.com.pl
Warszawa, ul. Koszykowa 53
tel./fax:
22 622 82 96, 22 622 64 26
biurowaw@konsorcjum.com.pl
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