Tanzània
#PARTNER

Del 22 de maig al 4 de juny del
2019.

PREU PER PERSONA DES DE
Habitació doble

5.390 €

EL NOSTRE PREU INCLOU

•Vols internacionals de línia
regular, classe turista.
•Lodges i camps segons l’itinerari.
•Règim
alimentari
segons
l’itinerari. Pensió completa.
•Vehicle 4x4 Toyota Land Cruiser.
•Aigua en els vehicles durant els
trasllats i safaris.
•Guies de parla hispana.
•Guia acompanyant de l’agencia
tot el viatge.
•Flying doctors: servei d’evacuació
aèria immediata en el cas de
malaltia o accident.
•Visat.
•Propines.
•Impostos locals.
•Taxes d’aeroport.
•Taxes turístiques.
•Assegurança
d’assistència
i
cancel·lació de viatge.

22 maig BARCELONA — DOHA
Trobada a l’aeroport de Barcelona. Tràmits
de facturació i sortida amb vol de línia
regular de QATAR AIRWAYS a les 22:30h
cap a Doha. Arribada a les 05:50h i
connexió amb el vol de les 08:30h.

29 maig SERENGETI — KARATU
Esmorzar.
Sortida
cap
a
Karatu
travessant l’àrea de conservació del
Ngorongoro. Dinar al lodge. Tarda lliure.
Sopar i allotjament a NGORONGORO
OLDEANI MOUNTAIN LODGE.

23 maig DOHA — KILIMANJARO
Arribada
a
l’Aeroport
Internacional
de Kilimanjaro a les 14:45h. Tràmits de
duana i d’immigració. Assistència i trasllat
fins a Arusha. Arribada i check-in a l’hotel
MOUNT MERU GAME LODGE. Temps lliure.
Sopar i allotjament.

30 maig KARATU
Esmorzar. Sortida cap al Cràter del
Ngorongoro per efectuar un safari al seu
interior. Dinar-pícnic en el cràter. Retorn
al lodge. Sopar i allotjament.

EL NOSTRE PREU NO INCLOU

24 maig KILIMANJARO — TARANGIRE
Esmorzar. Sortida cap al Parc Nacional
de Tarangire en vehicle 4×4. Arribada al
lodge, dinar i safari a la tarda. Sopar i
allotjament al TARANGIRE BALLOON CAMP.

•Begudes.
•Serveis
privats

25 maig TARANGIRE
Esmorzar. Dia complet de safaris. Dinar i
sopar al TARANGIRE BALLOON CAMP.

tals
com
bugaderia, telèfon, mini bar,…
•Serveis no especificats amb
anterioritat.
NOTA: Qualsevol alteració en el
canvi de divisa, tarifa aèria, data
de sortida, nombre de participants
o serveis terrestres implicaria una
variació en el preu final.
INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

ORGANITZACIÓ TÈCNICA GC-143

26 maig TARANGIRE — LAKE MANYARA
Esmorzar. Trasllat al Parc Nacional del Llac
Manyara per realitzar un safari en el seu
interior amb dinar-picnic. També farem
Manyara Treetop Walkway, una activitat per
les passarel·les entre les copes dels arbres.
A la tarda, sortida cap a Mto Wa Mbu per
realitzar una excursió en tuk tuk fins a les
ribes del llac Manyara. En finalitzar, ens
traslladarem fins a LAKE MANYARA SERENA
SAFARI LODGE. Sopar i allotjament.
27 maig LAKE MANYARA — SERENGETI
Esmorzar. Sortida cap a Serengeti National
Park. Dinar al lodge. Safari a la tarda.
Sopar i allotjament a ANG’ATA SERENGETI.
28 maig SERENGETI
Esmorzar. Dia per gaudir d’un dels Parcs
Nacionals més impressionants de Tanzània.
Dos safaris diaris (opció d’escollir el safari
amb globus aerostàtic). Dinar. Sopar i
allotjament a ANG’ATA SERENGETI.

31 maig KARATU — EYASI
Esmorzar. Sortida per fer una excursió de
dia complet a les tribus Datoga i Hadzabe,
a Eyasi. Dinar a En Kisima Ngedacam.
Tornada a OLDEANI MOUNTAIN LODGE per
refrescar-se i preparar-se pel sopar i
l’allotjament.
1 juny EYASI — WEST KILIMANJARO
Esmorzar. Sortida cap a West Kilimanjaro.
Benvinguda pel director de ÀFRICA AMINI
MAASAI LODGE i distribució d’habitacions.
Dinar. Activitat a la tarda. Competició de
tir amb llança contra els Maasais i ball
Maasai al capvespre. Sopar i allotjament.
2 juny WEST KILIMANJARO
Esmorzar. Sortida per passar un dia com
un veritable Maasai, gaudir del seu poble i
la seva cultura. Assistir a una autèntica
missa Maasai, portar roba tradicional,
munyir vaques i cabres...
3 juny WEST KILIMANJARO — DOHA
Esmorzar. Sortida per visitar el projecte
Àfrica Amini Alama. A l’hora convinguda,
trasllat a l’aeroport de Kilimanjaro per
agafar el vol de les 17:35h cap a Doha.
Arribada a les 23:55h. Connexió amb el vol
de la 01:35h amb destí a Barcelona.
4 juny DOHA — BARCELONA
Arribada a Barcelona a les 07:35h.

