
Tanzània, les Grans 
Migracions 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Vols internacionals de línia regular. 
Classe turista. 
•Taxes d’aeroport i turístiques. 

•Lodges i camps segons itinerari. 

•Règim alimentari segons itinerari. 
Pensió completa. 
•Vehicles 4 x 4 Toyota Land Cruiser. 

•Guies de parla hispana. 

•Guia acompanyant de l’agencia tot el 
viatge. 
•Impostos locals. 

•Aigua en els vehicles durant els 
trasllats i safaris. 
•Flying doctors: servei d’evacuació 
aèria immediata en el cas de malaltia 
o accident. 
•Visat. 

•Propines. 

•Assegurança d’assistència i 
cancel·lació de viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Begudes en els àpats. 

•Propines a guies i xofers. 

•Maleters a aeroports i allotjaments. 

•Serveis no especif icats amb 
anterioritat.  

 
 

Del 17 al 30 de maig 2023. 

17 maig BARCELONA – DOHA - ARUSHA 
Vol regular Kilimanjaro, via Doha. Nit a bord. 
 

18 maig ARUSHA 
Arribada, assistència i trasllat en vehicle privat fins 
a Arusha. La durada del trajecte és de 1 hora. 
Arribada i acomodació a l’hotel MOUNT MERU 
GAME LODGE. Temps lliure per descansar. Dinar. 
Per la tarda, visita de Arusha. Sopar i allotjament. 
 

19 maig ARUSHA - TARANGIRE NATIONAL 
PARK 
Esmorzar.  Sortida cap el Parc Nacional de 
Tarangire (2 hores aprox.) en vehicle 4×4. 
Acomodació al TARANGIRE BALLON CAMP, dinar i 
safari a la tarda. Banyat per les aigües del riu 
Tarangire, dóna vida a aquesta gran desconeguda 
regió tanzana poblada per impressionants baobabs 
i que alberga una de les més estables poblacions 
d’elefants. Sopar i allotjament. 
 

20 maig TARANGIRE NATIONAL PARK 
Pensió completa al lodge.  Dia complet de 
safaris. Allotjament. 
 

21maig TARANGIRE – LAKE MANYARA 
Esmorzar.  Trasllat al Parc Nacional del Llac 
Manyara, situat a 1 hora ½  del Parc de Tarangire, 
per realitzar un safari en el seu interior amb dinar 
picnic. El Llac Manyara està situat al peu de 
l’escarpa oest del Rift. Entre els seus diferents 
hàbitats cal destacar un preciós bosc tropical de 
gegantins ficus i tamarius, per on veurem elefants, 
búfals, girafes, nyus, zebres, així com diverses 
espècies de primats. En ruta, parada a Manyara 
Treetop Walkway, caminada per 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 l’activitat, 
trasllat fins al LAKE MANYARA SERENA SAFARI 
LODGE. Sopar i allotjament. 
 

22 maig LAKE MANYARA – SERENGETI  
Esmorzar. Sortida cap al Serengeti National Park 
(aproximadament 4 hores). Arribada i acomodació 
al OLE SERAI TURNER SPRINGS LODGE. Dinar al 
lodge. A la tarda, safari pel parc. El Parc Nacional 
de Serengeti és un dels majors santuaris de la 
fauna salvatge que queden al Planeta i el major 
parc nacional de Tanzània. La característica més 
destacada d’aquest gegantí ecosistema és la gran 
concentració d’herbívors a les seves planes i els 
seus moviments migratoris anuals. Sopar i 
allotjament. 
 

23 maig SERENGETI 
Pensió completa al lodge. Dia per gaudir d’un 
dels més impressionants parcs del país. S’inclouen 
dos safaris un al matí i un altre a la tarda. 

#PARTNER 

Allotjament. Opcional: Safari en globus a primera 
hora del matí.  
 

24 maig SERENGETI – NGORONGORO  
Esmorzar. Sortida cap a Karatu travessant l’àrea 
de conservació del Ngorongoro (4-5 hores). 
Arribada i acomodació al NGORONGORO OLDEANI 
MOUNTAIN LODGE. Dinar al lodge. Tarda lliure 
per descansar. Sopar i allotjament.  
 

25 maig NGORONGORO 
Esmorzar.  Sortida cap al Cràter del Ngorongoro 
per efectuar un safari a l’interior del mateix on hi 
conviuen els Maasai, el seu bestiar i la vida 
salvatge, el que el distingeix d’altres parcs 
nacionals, Patrimoni de la humanitat des de 1959. 
Dinar pícnic al cràter. Retorn al lodge. Sopar i 
allotjament. 
 

26 maig NGORONGORO  
Esmorzar. Sortida per fer una excursió de dia 
complet a les tribus Datoga i Hadzabe en Eyasi. 
Aquestes tribus encara viuen de manera 
tradicional i són nòmades. Visitarem el poblat, ens 
ensenyaran a encendre foc, llençar a l’arc i 
sortirem amb ells a caçar. Dinar a Kisima 
Ngedacam. Tornada al lodge. Sopar i 
allotjament. 
 

27 maig NGORONGOTO - WEST KILIMANJARO 
Esmorzar. Sortida cap al West Kilimanjaro situat 
a unes 5 hores de distància. Acomodació al 
AFRICA AMINI MAASAI LODGE. Dinar. Activitat a 
la tarda. Competició de tir amb llança contra els 
Maasais i ball Maasai al capvespre. Sopar i 
allotjament. 
 

28 maig WEST KILIMANJARO  
Esmorzar. Sortida per passar un dia com un 
veritable maasai. S’inclou dinar. El dia comença 
assistint a una autèntica Missa Maasai. Els Maasai 
encara adoren als seus propis déus d’una manera 
tradicional. A continuació podrà gaudir del 
veritable poble maasai i la seva cultura. Tornada 
al lodge. Sopar i allotjament. 
 

29 maig WEST KILIMANJARO - ARUSHA – 
DOHA – BARCELONA  
Esmorzar. Sortida per visitar el projecte Àfrica 
Amini Alama. Durant aquesta visita obtindrà una 
imatge dels seus projectes educatius i socials, així 
com programes de suport mèdic. Dinar. A l’hora 
convinguda, trasllat a l’aeroport de Kilimanjaro per 
agafar el vol regular amb destí Barcelona, via 
Doha. Nit a bord.  
 

30 maig BARCELONA  
Arribada a Barcelona. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble      6.460 € 
Suplement individual           950 €  

NOTA: Preu calculat en base a 12 -18 
persones distribuïdes en 2 -3 cotxes 
Toyota Land Cruiser 4x4 (6 persones 
per cotxe). El preu està subjecte a 
possibles augments oficials, tal com 
divisa, carburant, impostos etc. que 
s’hauran de repercutir al client, 
sempre avisant fins a 21 dies abans 
de la sortida. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-143 


