
Tanzanija: safari in Zanzibar

Program po dnevih

Program po dnevih, Tanzanija: safariji in Zanzibar

12 dni

Trasa poti: Arusha - Masai - Serengeti safari - krater Ngorongoro safari -  Zanzibar: Stone Town
in Nungwi/Kendwa

1. odhod iz bližnjega letališča, priletimo v Arusho ali pod Kilimanjaro
2. druženje z Masai in spoznavanje njihove kulture, nočitev
3. Serengeti in safariji, nočitev v šotorih v kempu v parku Serengeti
4. Serengeti, celodnevni safari, nočitev v šotorih v kempu v parku Serengeti
5. Serengeti in jutranji safari, premik do kraterja Ngorongoro, kjer nad njim kempiramo,

nočitev
6. dopoldanski safari v kraterju NgoroNgoro - rajski vrt, popoldne premik proti Arushi,

nočitev v Arushi
7. let na Zanzibar, peš po predelu Stonetown, spice turca, večerna tržnica, nočitev z

zajtrkom v Stonetownu
8. celodnevni Blue safari izlet v okolici Zanzibarja (po morju, lepe plaže in posebnosti

Unguje, kosilo in pijača vključena), nočitev z zajtrkom v Stonetownu
9. premik v Nungwi, popoldne izlet s tipično jadrnico dhowom, za čas sončnega zahoda, v

ritimih afriških bobnov v živo, nočitev z zajtrkom
10. Nungwi in izlet na otok Mnemba (snorkel, plavanje z delfini, morske zvezde,

sipine/pličak, kosilo, druženje z želvami), nočitev z zajtrkom
11. peš sprehod iz Nungwija do Kendwe in nazaj, let proti domu
12. smo doma

 

Opisni program, Tanzanija: safariji in Zanzibar

Na potovanju na safarijih kempiramo in kempi imajo lahko šotore s posteljami ali pa le s
podmetači. Zato kak termarest ni neumno vzeti s seboj. Za boljše higienske pogoje priporočamo
tudi spalno vrečo (tolpo do zelo toplo, ker spanje na kraterju Ngorongoro je svinjsko hladno),
svojo rjuho, svoj napihljivi vzglavnik in prevleko za njega. Za tiste še bolj picajzlaste pa je
najbolje, da tudi svoj šotor in podmetač vzamete (kar sicer dobite na safarijih, vendar v teh
šotorih ne boste spali ne prvi, ne zadnji).

Let v Arusho ali pod Kilimanjaro.

Potovanje bomo začeli z druženjem v tipični masajski vasi in dodobra spoznali življenje
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Masaaijev, znamenitega afriškega ljudstva. Ne gre za turistično naselje, kjer se prespi, ampak
za prikaz življenja in najbolj zanimivih običajev.

Potem za dva polna dneva obiščemo še nacionalni park Serengeti, ki je od decembra do
februarja bolj poln kot sosednji Masai Mara v Keniji. Safariji na različnih koncih parka in lov na
predatorje, slone, bivole, zebre,...

Zaključek safarijev pa  v kraterju NgoroNgoro, na safari v rajskemu vrtu. Zdi se, da je Noe vanj
ujel vse vrste afriških živali in da tolikšne koncentracije ni nikjer drugje. Top shit!

Let na Zanzibar, na otok začimb, kamnite arabske arhitekture in belih peščenih plaž. Ogledamo
si glavno mesto – ‘Kamnik’. (orig. Stone town) in se odpravimo po otoku začimb. Seznanil nas
bo z njihovo uporabo in razložil burno suženjsko zgodovino. Premik na severni del otoka, v
Kendwo ali Nungwi, ki se baha z najlepšo plažo na Zanzibarju. Tu svoje telo prepustimo
neverjetno čutečim rokam Halime ali pa Salime, ki vas rade volje zmasirata na beli peščeni
plaži, ob turkizno modrem morju. Nekaj izletov imamo že vključeno v ceno: ogled Stone Towna,
naj celodnevni izlet s plovbo ob zanzibarski obali (s kosilom in pijačo), Spice tura, kopanje na V
obali, sprehod med plažama Nungwi in Kendwa, jadranje v sončni zahod in obisk želvic .
Fakultative: dodatna snorkljanja, potapljanje, obisk restavracije The Rock, Cheetah's Rock
zavetišče,...

Zadnji dan transfer do letališča in let po itinerarju leta proti domu.

Opcija Kilimanjaro: Na pot se gre 3 dni prej, sledijo safariji na tanzanijski strani (NP Arusha,
Serengeti in Ngorongoro), potem pa 6dnevna ruta Machame-Mweka, s taborjenjem na poti in
povratek v Arusho, kjer se priključiš skupini. Naskoka na Kilimanjaro zaradi višine ne
priporočamo srčnim in pljučnim bolnikom. Glej naš poseben program za opcijo z naskokom na
Kilimanjaro.

Nočitve: v hotelih in bungalovih lokalne kategorizacije 2-3* (Arusha, Zanzibar) z zajtrkom; na
safarijih se kempira v šotorih, v ceno safarija so všteti tudi obroki hrane. Na Zanzibarju je
mogoče urediti tudi boljše hotele ter doplačati razliko med našim in recimo 4* hotelom. So pa te
razlike na osebo okoli 50-100 EUR na noč, naši hoteli na Zanzibarju pa čisto solidni. Tako, da
menimo, da niti ni potrebe.

Prevozi: na safarijih v jeepih tipa land Cruiser, s šoferji; med mesti v kombijih ali busih brez
lokalne kategorizacije. Notranji leti so z lokalnim letalskim prevoznikom.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje v Tanzanijo
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(safariji in Zanzibar)

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Zato
skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč.

Odhajamo v pregovorno vročo Afriko, a planota, na kateri se odvijajo safariji, je presenetljivo
visoka in noči znajo biti hladne (redko pod 10 stopinj). Temperature bodo okoli 20-30 stopinj,
vedno obstaja verjetnost dežja/neviht.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

potni list veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma konca potovanja, ki mora imeti vsaj 2
prazni strani eno zraven druge
maestro/cirrus bančna kartica za vsak slučaj, keš (vse v USD; bankovci morajo biti lepi,
nepočečkani in nezmečkani, letnika 2006 in mlajši)
zdravstveno zavarovanje, rumena knjižica o cepljenju za rumeno mrzlico, če jo imaš
(cepljenje ni zahtevano)
vreča za nahrbtnik, za zaščito pred prahom (znana kot edina prasica, ki prav pride)
kar topla spolna vreča, mala svetilka za na glavo
lahke superge in čevlji za preobutev (npr. Teva), japonke za pod tuš in na plažo
gore tex ali topla jakna, termo velur (flis), lahek pulover ali podobno
bombažna majica z dolgimi rokavi 2x, 6 majčk/srajc s kratkimi rokavi (srajce so bolj
zračne); poskusite vzeti bolj umirjene, safari tone, na katere tudi komarji manj tripajo
nogavice (5 parov), spodnje perilo (7×), kopalke in kratke hlače
maska in šnorkl
plastična palerina ali zložljivi dežnik (fajn tudi za senco!), sončna očala, pokrivalo za
glavo (kapa s šiltom)
daljnogled (včasih je kak sramežliv nosorog ali leopard nesramno daleč)
foto oprema: priporočljivi so 200-300 milimetrski zoomi, s stabilizatorjem (idealno in
praktično za SLR fotoaparate je imeti recimo en 18-200mm zoom)
rutka proti prahu (na safarijih je vozilo odprto)
brisača (priporočamo lahke popotniške brisače iz reciklirane plastike – dobiš jih v spletni
trgovini www.nommos.me)
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, mala vrečka pralnega praška (20 dag), krema
za sončenje (visok faktor), krema za suhe ustnice (vazelin),...
medicinski paket (razdelite na dve osebi): antimalariki (Malaron ali Lariam), spray proti
komarjem z vsebnostjo DEET-a vsaj 30% (to je strup proti komarjem), spitaderm sprej
za razkuževati roke (dobite v lekarnah), antibiotiki (ciproflaksicilin velikokrat prav pride),
aspirin, tablete proti diareji (linex), proti zaprtju, vitaminski tableti, obliži, povoj, gaza,
bivacin, tablete proti slabosti (morda se najde tak, ki mu je slabo v avtu),…
dobra knjiga ali tri, karte (enka, tarok)
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti
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Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!
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