


INCENTIVE W TANZANII I ZANZIBARZE

Dzień 1: Warszawa – Arusha

Odprawa bagażowo-paszportowa na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed wylotem. Przelot

do Arusy. Przylot do Arusy, przywitanie przez przedstawiciela lokalnego kontrahenta. Transfer do

hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.

Dzień 2: Arusha - Jezioro Manyara - Ngorongoro

Po śniadaniu udamy się do P. N. Jeziora Manyara. Jest to niewielki park, który znajduje się miedzy

zachodnim brzegiem Jeziora Manyara a zboczami Rowu Afrykańskiego. Zachwyca bujną i różnorodną

roślinnością, a w szczególności wieloma gatunkami palm. Teren ten przecinają liczne strumienie.

Spotyka się tu też wiele chronionych gatunków zwierząt, a także wiele różnorodnych gatunków

ptaków. Po lunchu udamy się na safari po terenie parku. Po safari pojedziemy na obszar krateru

Ngorongoro. Zakwaterowanie, nocleg.



Dzień 3: Ngorongoro - Park Narodowy

Serengeti

Po śniadaniu dostaniemy lunch na drodze i

pojedziemy na półdniowe safari po kraterze

Ngorongoro. W rzeczywistości jest to kaldera

wygasłego wulkanu, która otoczona jest

jeziorami. Jest to bardzo malowniczy,

stosunkowo niewielki obszar, na którym można

podziwiać wiele gatunków dzikich zwierząt. Po

niezapomnianych chwilach spędzonych w

kraterze pojedziemy do P.N. Serengeti. Po

drodze odbędziemy safari w parku. Dojazd na

nocleg wieczorem.



Dzień 4: Park Narodowy Serengeti

Dzisiaj czeka nas całodzienne safari w P.N. Serengeti, jednego z największych i najbardziej znanych

obszarów chronionych świata, który wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nazwa

parku pochodzi z języka masajskiego i oznacza wielką suchą ziemię. Serengeti słynie z migrujących

sezonowo (w porze suchej, od października do maja) wielomilionowych stad antylop, zebr, gazeli czy

bawołów.



Dzień5: Park Narodowy Serengeti - Karatu

Rano odbędziemy ostatnie safari na terenie parku. Następnie

wyjeżdżając z obszaru Serengeti będziemy mogli jeszcze

nacieszyć się pięknymi widokami. Nasze dzisiejsze miejsce

noclegu to Karatu. Po zakwaterowaniu będziemy mieli czas do

własnej dyspozycji.

Dzień 6: Karatu - Arusha - Zanzibar

Po śniadaniu przejazd do Arusy na przelot na Zanzibar. Przed

wylotem pojedziemy na lunch. Po wylądowaniu na Zanzibarze

transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg. Czas do własnej

dyspozycji.



Dzień 7-8: Zanzibar

Pobyt w hotelu. Czas do własnej

dyspozycji. Możliwość skorzystania z

wycieczek fakultatywnych.

Dzień 9: Zanzibar - Warszawa

To już ostatnie chwile na nacieszenie się

bajecznym Zanzibarem. Transfer na

lotnisko na lot powrotny do Polski.

Dzień 10: Warszawa

Przylot do kraju. Zakończenie świadczeń.


