LUXURY TRAVEL
INSPIRATIVNÍ NABÍDKA ZE SVĚTA CESTOVÁNÍ

TANZÁNIE
LEDEN 2020 - PROSINEC 2020
SKUPINOVÁ OKRUŽNÍ CESTA S PRŮVODCEM
S GARANCÍ REALIZACE OD 2 OSOB

Minimální počet účastníků: 2 // Maximální počet účastníků: 6
Okružní cesta se koná ve vybraných termínech, začíná vždy ve středu.

ITINERÁŘ ZÁJEZDU:

01. den: Kilimanjaro
Individuální příjezd do hotelu nebo přivítání na
mezinárodním letišti Kilimanjaro Airport.
Ubytování na 1 noc v hotelu Mount Meru
Hotel.
02. den: Arusha – Karatu
V ranních hodinách (cca v 07:30) se bude konat
schůzka všech účastníků zájezdu s průvodcem
a následuje snídaně. Okružní cesta začne cestou
do národního parku Lake Manyara. Po cestě do
lodge podniknete safari vyjížďku s rangerem.
Ubytování na 1 noc v lodge Acacia Farm
Lodge.
03. den: Karatu – Serengeti
Cesta směrem do národního parku Serengeti
Vás nejdříve zavede do chráněné oblasti
Ngorongoro na okraji kráteru. Kolem poledne
se dostanete do rustikálního campu. Ubytování
na 2 noci v campu Tanzania Bush Camp.
04. den: Národní park Serengeti
Dnešní den strávíte safari vyjížďkami v tomto
legendárním národním parku. Objevíte zde
bohatost a různorodost místní fauny. Během
dne se k jídlům vždy navrátíte do Vašeho
campu.

05. den: Serengeti – Ngorongoro
Dnešní etapa cesty Vás zavede na kráter
Ngorongoro. S výškovým rozdílem 600 m
pojedete na vrchol kráteru a během
půldenního výletu budete objevovat krásy
okolní přírody. Cestou Vás čeká oběd
v podobě pikniku. Ubytování na 1 noc
v lodge Oldeani Mountain Lodge.
06. den: Ngorongoro – Tarangire
Cesta dále pokračuje do národního parku
Tarangire – jednoho z nejkrásnějších
přírodních oblastí afriky o velikosti cca
2.600 km2. Po obědě se vydáte na safari
vyjížďku za pozorováním zvířat. Ubytování
na 2 noci v Tarangire Sopa Lodge.
07. den: Národní park Tarangire
Tento den strávíte v národním parku
intenzivními safari vyjížďkami, při kterých
poznáte místní fascinující faunu a floru.
08. den: Tarangire – Arusha
Po snídani Vás čeká zpáteční cesta do
Arushy. Následuje transfer k Vašemu hotelu
nebo na letiště v Kilimanjaru. Konec
okružní cesty.

Celková cena za osobu: od 65.900,- Kč
Celková cena zahrnuje:

Okružní cestu v malé skupině v terénním
voze s garancí sedadla u okénka,
Ubytování ve výše uvedených lodge,
Strava: 7x snídaně, 6x oběd, 6x večeře,
Minerální voda ve voze (1L na den / osoba)
Anglicky hovořící průvodce během okružní
cesty, vstupné a prohlídky dle programu,
Zákonné pojištění ve znění zákona 159/99
Sb.

Celková cena nezahrnuje:

Leteckou dopravu do destinace,
Transfery v destinaci,
Zajištění víza,
Pobytovou taxu, která je splatná na místě ,
Cestovní a storno pojištění.

INFORMACE A REZERVACE:
Tel.: +420 234 802 215
Email: info@luxury-travel.cz

